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Den 21 mars 1919 bildades föreningen, 
endast fyra månader efter första världs-
krigets vapenstillestånd. Några herrar, 
så var det på den tiden, startade då med 
gymnastik och strax därefter med fotboll. 
Noterbart är att första fotbollsmatchens 
första mål gjordes av föreningens förste 
ordförande, Leonard Gårdne. Uppgjort? 
 Efterhand startade man fler idrotter, 
som friidrott, handboll, brottning, tennis 
och bordtennis. Under de kalla krigsåren 
uppstod även bandy och ishockey! Bord-
tennis och fotboll har varit de bestående 
verksamhetsgrenarna genom åren. Det 
senaste kvartsseklet har också innebandy 
inlemmats i föreningen.
 En stor del av Åsa IF:s 50 första år 
drevs föreningen av klanerna Ölmeby, 
Höök, Börjesson och Alexandersson, vil-
ka även var framgångsrika utövare. Den 
senare halvan till stor del av en familj 
från Dotetorp och den energiske Kenneth 
Nilsson, vilka gjorde ett större avtryck i 
styrelserummen än på arenorna.
 Ekonomin i en förening är ju alltid 
ansträngd. Men tack vare ett hårt arbete 
med mängder av arrangemang genom 
åren har föreningen mått väl. Läs mer om 
dessa inne i skriften. 
 Den aktivitet som ändå måste lyftas 
fram är Åsacupen. Denna årliga begi-
venhet firar 2019 50 år! Åsacupen har 
de senaste åren växt rejält och är numera 
klubbens enskilt största intäktskälla. I 
dagsläget kan vi stoltsera med att vi är en 
helt skuldfri förening som t.o.m. har lite 
eget kapital som buffert.
 Sportsligt har det naturligtvis varit 
både upp och ner genom åren. Allt var 
ju bättre förr, men det är inte så illa idag 
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Åsa IF – de första 
hundra åren
Vår förening är bland de äldsta landsortsklubbarna i Halland och den  
äldsta i kommunen. Det är den ideella kraften tillsammans med många företags  
vilja att stötta med ekonomiska medel de senaste decennierna som gör att föreningen 
kommer att leva i minst 100 år till. 

heller. Fotbollens herrlag har just klivit 
upp i division III. Då får man komma 
ihåg att vi för fem år sedan var ytterst 
nära att trilla ner i nuvarande div. 7! 

Damlaget förväntas komma igång igen 
2020 efter några år i dvala. Den verk-
samheten kollapsade tyvärr efter stora 
framgångar för ett par år sedan. Bordten-
nisen har vuxit kraftigt sista decennierna. 
Resultatmässigt var toppen för ett par 
år sedan när damlaget nådde Elitserien! 
Innebandyn är fortfarande ung och har 
en hög tillväxt sett till antalet aktiva.
 Även framtiden ser ljus ut. Antalet 

aktiva är stabilt och nyrekryteringen god. 
Detta mycket tack vare våra fotbolls-  
innebandy- och pingisskolor. 

Vi hoppas ni får en trevlig läsning när ni 
bläddrar vidare i denna jubileumsskrift.

Martin Blomster, ordförande

Åsa IF’s ordförande Martin Blomster.
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HUVUDSTYRELSEN 
Ordförande Martin Blomster
V. Ordförande Katarina Persbratt
Kassör Tore Johansson
Sekreterare  Kerry Hellström
Ledamot Göran Sundvisson
Ledamot FB Jimmie Olsson
Ledamot BT Mats Johansson
Ledamot IB Fredrik Hafsten
 
FOTBOLLSSEKTIONEN 
Ordförande Jimmie Olsson
Ledamot Peter Hedman
Ledamot Sebastian Fransson
Ledamot Jonas Ivarsson
Ledamot Jan-Eric Nilsson
Ledamot Morgan Johansson
Ledamot Martin Rastborg

Åsa idrottsförening 2019
BORDTENNISSEKTIONEN 
Ordförande Mats Johansson
Ledamot Claes-Göran Ahrén
Ledamot Lotta Benjegård
Ledamot Anita Gudmundsson
Ledamot Peter Torgersson
Ledamot Jörgen Hansson
Ledamot Jacob Bendré
 
INNEBANDYSEKTIONEN 
Ordförande Fredrik Hafsten
Ledamot Marcus Johansson
Ledamot John Whilborg
Ledamot Glenn Holm
 
GÅRDS- OCH PLANUTSKOTTET 
Sammankallande Svenne Claesson
Ledamot Hans-Erik Danielsson
Ledamot Göran Sundvisson
Ledamot Tore Johansson
Ledamot Hasse Pettersson
Ledamot Rolf Arvidsson
Ledamot Sture Lundström
Ledamot Roland Olsson

 Jimmie Olsson

Kerry Hellström

Tore Johansson
Martin Blomster

Göran Sundvisson

Mats Johansson

Katarina Persbratt

1919-2019
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Det var så här det började  
för 100 år sedan

1920  
Aktiviteten inskränkte sig till träningsverksamhet. På Åsa Backe 
bedrevs välbesökt friluftsgymnastik under ledning av järnvägs-
tjänstemannen Gunnar Sjöqvist. 

1921 
9 april valdes föreningens första styrelse med Leonard Gårdne 
som ordförande, Elof Johnsson kassör, samt Rudolf Öberg och 
Erik Johansson utan särskilda funktioner. 
 De första organiserade gymnastik- och bollövningarna inled-
des 17 april på en markbit som upplåtits av godsägare Skantze 
mot en ersättning på 25 kronor för ”nertrampningen”. Gymnas-
tikledare var Nilsson på stationen. Han efterträddes på hösten av 
Rudolf Öberg. 
 6 augusti spelades första protokollförda fotbollsmatchen mot 
Frillesås FF som besegrades med 2-0. Ordförande Gårdne sköt 
första målet. 12 oktober fastställdes föreningens dräktfärger. Un-
der vinterövningarna skulle medlemmarna vara klädda i blå byxor 
med livrem, vid sommarövningarna vita byxor. 

1922 
Under vintern förekom innegymnastik i slöjdsalen i gamla folk-
skolan. Deltagandet sjönk efterhand och snart måste övningarna 
inställas. Intresset för föreningen i stort svalnade också och det 
sista organiserade sammanträdet hölls på hösten. Det besöktes av 
endast tre ledamöter. 

1932 
Efter några sömniga år utan ordentlig verksamhet ändrades nam-
net till Åsa IF och nya stadgar fastställdes. Till styrelse valdes Elof 
Andersson ordförande, Gunnar Karlsson sekreterare, Olle Höök 
vice sekreterare, Nisse Hansson kassör, Ivar Larsson vice kassör. 

1933 
Anders Höök övertog ordförandeklubban. Balansräkningen var 1 
067:52 kronor och vinsten 107:62. Föreningen anslöts till Svens-
ka Fotbollförbundet. Västkustserien i fotboll bildades på initiativ 
av Åsa IF. ÅIF vann sju matcher, spelade fyra avgjorda, förlorade 
elva och noterade målskillnaden 50-63. 
 En friidrottssektion tillsattes med Johan Ölmeby, Halvard 
Björkén och Hilding Fransson som styrelse. Under vintersäsongen 

spelades handboll i den s k tennishallen och av bara farten  
startades också ett bandylag. 

1934 
Balansräkningen visade 2 347:75 och överskottet var 158:82. I 
seriematchen mot Tölö IF noterades ett snyggt målrekord: 11-0. 

1935 
Leonard Gårdne återkom som ordförande efter sin vistelse i Ame-
rika. Halvard Björkén utarbetade det vackra klubbmärket i svart 
och gult som fortfarande är i funktion. 
 En tidigare separat bildad brottarklubb sammanfördes med 
idrottsföreningen i januari. Första brottarsektionen bestod av Erik 
Larsson ordförande, Ivar Larsson och Nisse Hansson. 

Leonard Gårdne, föreningens förste 
ordförande som reste till Amerika 

och så småningom återkom och tog 
hand om klubban. 

Originalprotokollet från sammanträdet 9 april 1921  då föreningens första styrelse bildades. 

A-laget i de blåv ita färgerna 1934.  Bakre raden från vänster: Nils 
Hansson, Stig Persson Gbg, Gunnar Malm Gbg, Nils Hansson, Olle 
Höök och Gunnar Karlsson. Mittraden: Hilding Bergqvist, Gustav 
Lundborg och Ivar Larsson.  Främre raden: Hilmer Olsson, Johan 
Ölmeby och Henry Berndtsson.

1919 

Vid ett sammanträde i Åsa 
Lantmannaförenings magasin 21 mars 
beslöts att bilda en idrottsförening för 
orten. Namnet blev Ölmevalla Gymnastik- 
och Idrottsförening. Huvudinriktningen 
skulle vara gymnastik och fotboll.
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1936 
Föreningen deltog i en nystartad brottarserie. Resultatet blev två 
segrar, en oavgjord och två förluster. Fotbollslaget kom tvåa efter 
Hällesåker. 

1937 
Här var det framgångsrikt på dubbla fronter. Brottarna vann den 
halländska seriens norra grupp. Fotbollslaget tog obesegrat hem 
Hallandsserien div II. Segermarginalen var hela fem poäng. I den 
avgörande kvalmatchen mot IFK Varberg blev det dock förlust 
med 3-2. 

1938 
Lennart Börjesson, Gårdshorn valdes till ordförande. I mars be-
slutades att anordna danstillställningar på Åsaborg. Nöjesplatsen 
var belägen invid nuvarande Löftadalens Folkhögskola som på 
den tiden tjänstgjorde som hotell. Intäkterna var 3 666:20 kronor 
och överskottet blev 609:46. 

1939 
Brottarsektionen lades ner, mest på grund av lokalbrist. Friidrotts-
sektionen var desto flitigare. På nordhalländska kretsmästerskapen 
demonstrerade kastarna sin styrka. Erik Larsson vann både spjut 
och diskus, Bertil Ölmeby tog guld i kula. 

1940 
Trots krigets härjningar fortsatte Åsa att spela seriefotboll. Skyt-
tekung blev Hilding Bergqvist som gjorde 16 av de 43 målen för 
A-laget. 

1941 
Friidrottens dag i Åsa lockade inte mindre än 108 startande. 
Största klassen var längdhopp där Arne Börjesson skuttade längst 
(5.43) av 45 deltagare. Riksskidmarschen över en mil samlade 
13 åkare. Stig Öberg var snabbast, två sekunder bättre än Rune 
Öberg och tre före Arne Carlsson. 
 Dansbana byggdes vid Freadal. 

Halvard Björkén var en trotjänare som 
bland mycket annat ritade Åsa IF:s 
klubbmärke. 

A-laget i de nya svartgula dräkterna vann serien 1937. Bakre raden från vänster: Ordföranden 
Leonard Gårdne, Nils Hansson, Evert Karlsson, Otto Karlsson, Olle Höök, Gunnar Karlsson och 
lagledaren Halvard Björken. Främre raden: Erik Larsson, Hilding Bergqvist, Ivar Larsson, Johan 
Ölmeby, Hilmer Olsson och David Ölmeby.

l mitten på 30- talet firade brottarna stora triumfer.  Gänget med starka 
Åsa-pojkar är från vänster: David Ölmeby, Nils Hansson, Johan Ölmeby, 
Viktor Jakobsson, Gustav Olsson, John Svensson och Ivar Larsson.
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1942 
ÅIF arrangerade Åsaloppet på skidor. Arrangörsklubben vann 
lagtävlingen med bara 17 sekunders marginal till Frillesås. Trean 
Väröbacka var distanserad med nästan 10 minuter. Ny fotbollsplan 
anlades och bordtennissektionen bildades under ledning av Bertil 
Ölmeby. 

1944 
Ett 100-tals gäster firade 25-årsjubiléet på Karlsviks pensionat. 
21 välförtjänta medlemmar belönades med hedersdiplom. Under 
kvällen förekom ett trevligt underhållningsprogram med bl a ”Ra-
dioutsändning från Åsa” där gamla spelare berättade episoder från 
flydda tider. 

1945 
Gustav Höök hoppade in som tillfällig ordförande efter Lennart 
Börjesson. 

1946 
Bertil Ölmeby övertog ordförandeklubban från Gustav Höök. 
Årets skyttekung Arne Börjeson (33 mål) blev också klubbmästare 
på 100 meter (12.8) och i tresteg (11.37). 

1947 
Lennart Alexandersson gjorde sitt första av åtta år som ordförande. 
Genom hans personliga drive, med utskrivna medlemskort i inner-
fickan, höjdes medlemsantalet från 16 till bortåt 100. 

1948 
10-1 var moderesultatet det året. Med de siffrorna vanns serie-
matchen på bortaplan mot Förlanda sedan Viking Ivarsson och 
Arne Börjesson gjort tre mål var. Lika stor blev Åsas förlust i 
DM-mötet med IFK Kungsbacka på Tingbergsvallen. 

1949 
Ett 90-tal deltagare firade 30-årsjubileet på Ostermans pensionat. 
ÅIF tog lagpriset till bästa klubb vid nordhalländska mästerskapen 
i bordtennis. 

1950 
Fotbollen hade en stor säsong. Både A- och B-laget vann sin respek-
tive serie. 

1952 
Den flotta Idrottsgården invigdes sedan medlemmarna gjort mer 
än 100 dagsverken. Tidningarna skrev om att Åsa IF fått det finaste 
klubbhuset av alla svenska landsortsklubbar. 34 äldre män och 
kvinnor deltog på de gamlas årliga utfärd som gick per buss till Särö 
och Kinna. 

1954 
På årsmötet beslöts anslå 400 kronor till bordtennissektionen, 50 
kronor till friidrottssektionen samt att bistå bandysektionen med 
arvode till domare och resor till matcherna. 
 Oljeeldning till idrottsgården anskaffades genom Wiking 
Svensson, Kungsbacka, till en kostnad av 2 050 kronor. Dessutom 
satsades 30 kronor till underhåll av vägen från järnvägsövergången 
till Idrottsgården. 

1955 
Medlemsantalet uppgick till 85 och den stora frågan var en ny 
dansbana. I avvaktan på att lämplig mark till ny festplats kunde 
hittas beslöts efter anbudsförfarande att tilldela Inge Andersson 
och Alfred Jönsson kioskrättigheterna på den gamla. 

1956 
Holmfrid Börjesson valdes till ordförande. Paragraf 27 på års-

A-laget 1957 -seriesegrare i div Vl och nordhalländska cupmästare.  Bakre raden från vänster: Lagledaren Karl-Erik Bernandersson, Åke 
Johansson, Bengt-Olof Andersson, Kurt Johansson, Gösta Johansson, Sven Karlsson och Bengt Johansson. Främre raden: Sture Nyström, Bertil 
Magnusson, Fritiof lvarsson, Lennart Johansson och Enar Börjesson.
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B-pojklaget 1959.  Bakre raden från vänster: ledaren Karl-Erik Bernandersson, Carl-Magnus 
Alexandersson, Lars-Gunnar Bernandersson, Eije Magnusson, Dan-Göran Olsson, Gunnar 
Starke, Hans Martinsson och ledaren Lennart Johansson. Främre raden: Håkan Berndtsson, 
Lennart Johansson, Sven-Erik Nilsson, Bengt Höök och Erland Andersson.

mötet löd:” För att bereda fotbollsspelarna 
lugn och ro i pausen vid fotbollsmatcher 
bestämdes inga obehöriga äga tillträde till 
omklädningsrummen i pausen och under 
omklädningen efter matchen”. 
 En parkeringsplats färdigställdes utan-
för idrottsplatsen. Frivilliga krafter gjorde 
där cirka 25 dagsverken. 

1957 
Medlemsantalet var 94, varav 3 kvinnliga, 
och föreningens räkenskaper balanserade 
på 54 291:52 kronor. Priset till föregående 
säsongs främste spelare tilldelades målvak-
ten Frithiof Ivarsson, efter omröstning på 
årsmötet. Bertil Magnusson fick förening-
ens träningspris, skänkt av tränaren Hilbert 
Nyberg. 
A-laget lyckades med allt: serieseger i div 6 
och triumf i Norra Hallands cupturnering. 
 Midsommarafton besöktes dansbanan 
av inte mindre än 1 947 personer. 

1958 
Skyddsnät uppsattes vid idrottsplatsen för 
att hindra gratisåskådare på fotbollsmatch-
erna. Ett gäng Åsa-spelare reste med buss 
till VM-finalen Sverige-Brasilien (2-5) på 
Råsunda. 

1959 
21 mars firades 40-årsjubileet med fest in-
för ett 100-tal medlemmar i Idrottsgården. 
Tack vare ett lån på 10 000 kronor kunde 
en användbar scen färdigställas i lokalen. 
Föreningen ansökte också hos kommunal-
nämnden i Löftadalen om att få iordning-
ställa en ishockeybana på den kommunäg-
da marken utanför idrottsplatsen. 
 A-laget vann nordhalländska cupen 
efter 2-1 i finalen mot IFK Kungsbacka. 

1960 
Gösta Johansson övertog ordförandeskapet 
från Holmfrid Börjesson. Ebbe Johnsson, 
Mölndal engagerades som tränare mot en 
ersättning på 3 000 kronor plus resebidrag. 
 Ishockeysektionen hade två lag med i 
GP-pucken. De yngsta förlorade sin första 
match. De äldsta vann premiären och spe-
lade sedan oavgjort, men föll efter lottdrag-
ning. Beslutades ansöka om ett kommun-
bidrag på 10 000 kronor till en hockeybana 
vid idrottsplatsen. 

1961 
Stig Johansson hoppade in som ordföran-
de. Fru Dagny Slobo krävde höjning av 
arrendet för dansbanan från 1 700 kronor 
till 2 600. Efter sega förhandlingar enades 
parterna om 2 000. 24 danskvällar anord-
nades. Sammanlagt besöksantal var 7 801 
personer. 
 En fisketävling på Örmanäs samlade 
167 tävlande och gav en vinst på 700 kro-

A-pojklaget 1959.  Bakre raden från vänster: ledaren Karl-Erik Bernandersson, Glenn Jansson, 
Bert-Lennart Johansson, Kenneth Johansson, Christer Larsson, Leif-Börje Börjesson, Bengt 
Sjunnesson och ledaren Lennart Johansson. Främre raden: Lars Berndtsson, Ingemar Björkén, 
Bertil Johansson, Hasse Sjunnesson och Hans-Olof Ölmeby.

nor. Överskottet i ett tombolalotteri blev 1 
300 kronor.

1962 
Det var ett lyckat år för bordtennisen. A-la-
get vann sin serie och gick till DM- final 
mot allsvenska Falkenbergs BTK. Det trog-
na paret Stig Johansson-Johnny Karlsson 
bar ett tungt lass. 
6 864 besökande fördelades på 20 nöj-
eskvällar på den nybyggda dansbanan. De 
gamlas utflykt gick detta år till Lantbru-
karnas mjölkcentral i Kallebäck. Resan var 
fullbokad. 

1963 
På årsmötet beslöts om en drastisk höjning 
av medlemsavgiften från tre till fem kronor 
för seniorer, från en till två kronor för da-
mer och juniorer. Möjligen bidrog det till 
att medlemsantalet sjönk från 102 till 83, 

varav en kvinnlig. 
 Fotbollen hade ett mörkt år. A-laget 
blev sist i div V och B-laget tvingades att 
utgå ur serien på grund av spelarbrist. 
 Som en av de första klubbarna provade 
Åsa IF bingospel i ldrottsgården. Resulta-
tet var gott. 

1964 
Vid ett styrelsemöte 12 januari beslöts att 
”övergångstiden för fotbollsspelare som 
går till annan klubb skall vara ett år”. På 
årsmötet avtackades Karl-Erik Bernan-
dersson för sina mångåriga insatser som 
lagledare. 
 På midsommardagen arrangerades 
en familjefest på Idrottsplatsen. Under 
sommaren gjorde fotbollslaget en turné till 
Norge. Bygdö BK var värd. 
 Inkomster och utgifter för året balan-
serade på 92 601:49 kronor. 
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1966 
Dansbanan lades ner på grund av bristan-
de lönsamhet. Istället var det succéfylld 
premiär för Åsafestivalen 22-24 juli. Inte 
mindre än 15 000 människor kom för 
att dansa till sju olika orkestrar och se på 
toppartister som Sven Ingvars, Gunnar 
Wiklund, Lasse Lönndahl, Truxa, Egon 
Kjerrman och Emile Ford. 
 Lyckad bingoverksamhet i Idrottsgår-
den bidrog till att föreningens årsomsätt-
ning ökade till 128 228:96 kronor. 
 Fotbollslaget gjorde under sommaren 
en resa till värmländska Fagerås där också 
matchutbyte förekom. 

 

Stilstudie av Johnny Karlsson (tv) och Stig Johansson i samband med att de blev Hallands-
mästare för oldboys 1974.

1967 
På årsmötet beslöts enligt paragraf 27 ”att 
fotbollsspelare skall erhålla en läskedryck 
per match och att densamma skall utdelas 
innan matchen”. 
 Även andra upplagan av Åsafestivalen 
blev lyckad. Jokkmokks-Jokke, Bosse Par-
nevik, Laila Westersund, Sten & Stanley, 
Magnus Banck och Egon Kjerrman lock-
ade mycket folk. Ett intressant dragplåster 
var ”Sexy Strip Show” som framförallt 
vände sig till manliga besökare. 
 Ny oljepanna med tank monterades in 
i Idrottsgården, där också andra förbätt-
ringar gjordes till en kostnad runt 18 000 
kronor. Föreningen stod för 1/3-del, resten 
lånades. 

1968 
15 000 människor betalade entré till den 
tredje Åsafestivalen som lockade med verk-
ligt namnkunniga artister. Vad sägs om 
Charlie Norman, Bosse Parnevik, Thory 
Bernhards, Anna Öst, Sten & Stanley, 
Claes-Göran Hederström, Nina Lizell, 
Mona Wessman, Flamingokvintetten och 
Lars-Unos. 

1969 
50-årsjubileet firades inför ett 100-tal med-
lemmar i Idrottsgården 8 november. Det 
här året bestod Åsafestivalens stjärnuppbåd 
av Ewa Roos, Gunnar Wiklund, Inger-Lie-
se Andersen, Runo ”Lanthandlarn” Sund-
berg, Lenne Broberg, Sten & Stanley och 
Rotelly på svajmast. 

1970 
Erland Andersson blev ny ordförande efter 
Gösta Johansson som avtackades efter sju 
års arbete. 
 Åsa råkade ut för sitt värsta nederlag 
någonsin. Det var Ubbhults IF som plöts-
ligt vaknade till liv och slog ett reservspäck-
at gästlag med 13-1. Ett resultat från nästa 
omgång var nästan lika anmärkningsvärt: 
Åsa IF-Hanhals BK 7-0. 

1971 
En interimistisk supporterklubb bildades 
med Lars Björkman som sammankallande. 
Supportrarna skötte bingospel, ordnade 
lotterier och drog in åtskilliga pengar. 
 Trots 2-0-förlust mot Hällesåker var det 
Åsa IF som fick de fetaste rubrikerna. Laget 
tvingades nämligen avsluta matchen med 
blott nio spelare sedan två man blivit utvi-
sade -bröderna Bengt och Hasse Nilsson! 

1972 
Lennart Alexandersson tog över ordföran-
deklubban från Gösta Johansson som hop-
pat in ett extraår. Träningsfotbollar inköptes 
till ett pris av 300 kronor, Pojklaget fick nya 
dräkter och Lennart Johansson uppdrogs 
att anskaffa 100 fritidströjor till en sam-
manlagd kostnad av högst 750 kronor. 

1973 
Sektionerna blev ekonomiskt fristående, 
vilket visade sig vara positivt för huvudför-
eningen. Medlemsantalet ökade explosions-
artat från 153 till 198. Supporterklubben 
skänkte en flaggstång till Idrottsgården. 
 Försvarskämpen Hans-Erik Danielsson 
blev representationslagets skyttekung med 
tolv mål. 

1974 
Nye spelande tränaren Björn-Ulf Palm 
föregick med gott exempel genom att 
göra 27 mål. Dock räckte det bara till Även småkillar kan bli stora stjärnor: Janne Börjesson och Stefan Krantz. 



10   ÅSA IF 100 ÅR

Pojklaget 1977 - seriesegrare.  Bakre raden från vänster: Dan 
Lindfors, Mikael Ramstedt, Kent Johansson, Torbjörn Malmgren, Lars 
Holmen. Stefan Bergqvist, Joakim Ramshage, Anders Nilsson och 
ledaren Kurt Johansson. Främre raden: Tony Lövqvist, Anders Hult, 
Urban Johansson, Jan Börjesson, Mikael Nordgren och Rolf Karlsson.

en tredjeplats i div VI. 
 Seriefinalen mot Onsala BK blev inställd av ovanlig anled-
ning. Domaren Bo Isberg hade nämligen inte fått med vare sig 
visselpipa eller kortbyxor. ”Mina ungar har snott pipan”, förklara-
de Isberg för Aftonbladet som uppmärksammade händelsen med 
en stor artikel. 
 Norvalla vann första upplagan av Åsaskutan, ett pris uppsatt 
av Kungsbacka Radioservice. 

1975 
För första gången i föreningens historia spelade pingislaget i div 
III. Det resulterade i en hedrande tredjeplats för trion Tore Wet-
terling, Stig Johansson och Lasse Samuelsson. 
 Fotbollslagets seriefinal mot Veddige lockade 356 betalande 
till Åsa IP, sannolikt publikrekord så långt. Tyvärr räckte inte 

A-laget 1980 – seriesegrare i div. V Bakre raden från vänster: Anders Strömberg, spelande tränaren Thomas Bloom, Tommy Halldin,  
Bo-Göran Gunnarsson, Jörgen Kristiansson, Lars Börjesson, Hans Karlsson, Hans-Erik Danielsson och lagledaren Christer Larsson .  
Främre raden: Hasse Nilsson, Göran Nilsson, Bengt Nilsson, Kenneth Rådström, Hasse Pettersson och Mikael Wing.

insatserna ända fram detta år heller, andraplats. 
 Olsfors vann Åsaskutan. Arrangörsklubben kom tvåa efter 
överraskande seger mot div III -kometen Norvalla. Första numret 
av Åsa-bladet gavs ut. 

1976 
Året började i moll och slutade i dur för representationslaget. 
Efter fyra omgångar låg Åsa IF i bottenträsket efter bland annat 
en förnedrande 1-0-förlust på hemmaplan mot Kungsbacka ASK, 
den tidens notoriska jumbolag. 
 Efter det spelade Åsa 18 raka matcher utan nederlag. Det be-
tydde att den första seriesegern sedan 1957 kunde registreras. Det 
var en välkommen triumf för spelande tränaren Björn-Ulf Palm. 

1977 
Den nya idrottsplatsen vid Åsa C togs i bruk. A-laget med Tho-
mas Bloom, Gais, som ny i truppen förberedde div V-comeback-
en med vårläger i danska Bönerupstrand. Femteplats i serien, 
seger i Åsaskutan mot Falkenberg och Olsfors samt serievinst för 
B-laget var roliga händelser. 
 Men mest uppmärksammat var en träningsmatch mot Elfs-
borg som lockade 1 176 betalande åskådare. Mötet slutade 3-3 
med mersmak för hemmalaget som var förstärkt med Gösta 
Månsson Väröbacka, Glenn Lindberg Norvalla, Göran Johansson 
Varbergs Bois och Tommy Halldin KBI. 
 På sommaren hölls fotbollsskola för ett 40-tal unga elever. 
Supporterklubben uppvaktade föreningen med en ny flagga. 

1978 
Föreningen tvingades dementera tidningsuppgifter att lands-
lagsmannen Sten Pålsson Gais skulle vara på väg till Åsa. Istället 
kom Ove Kindvall som prisutdelare på ungdomssektionens 
julavslutning. Gott om landslagsstjärnor var det på Åsa IP under 
sommaren. Leksands och Frölundas hockeykrigare möttes i en 
prestigefylld match inför 500 åskådare. 
Väröbacka snuvade Åsa på seriesegern genom att tursamt vinna 
finalen med 1-0. 
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1979 
7 april firades 60-årsjubileet med en välbesökt fest i tennisstugan i 
Stenvik. Ett kassettband med specialkomponerade Åsa IF-låtar av 
Gert Lengstrand utgavs. 
 365 betalande åskådare såg Åsa IF bjuda storklubben Gais 
utmärkt motstånd. Lars ”Rimbo” Börjesson gav hemmalaget 
en välförtjänt halvtidsledning. I serien hade laget ett mellanår. 
Damfotbollen startade med gott intresse. 

1980 
22 17 3 2 52-13 37 -så löd den historiska tabellrad som för 
första gången förde upp Åsa IF i div IV. Lars ”Rimbo” Börjes-
son blev seriens skyttekung med 24 mål. 
 Vid nordhalländska pingismästerskapen gjorde hans lille-
bror Jan, 15 år, sensation genom att vinna tre av fyra klasser. 

1981 
Premiärsäsongen i fyran gav en grann tredjeplats sedan en 

återbördad Lasse Samuelsson gjort 15 mål. Hemmaderbyt mot 
Norvalla lockade över 700 åskådare. Gästerna från Värö vann 
med 2-1 och seglade dessutom hem Åsaskutan för gott. 
 Ännu mer folk kom det till sommarens kombinerade auk-
tion/loppmarknad tillsammans med Lions. Uppskattningsvis 
5 000 besökande ropade in på snacksalige TV-kändisen Ingvar 
Oldsbergs bud. 

1982 
ÖIS-målvakten Yngve Källqvist sällade sig till ”stall Thomas 
Bloom”. Efter fyra omgångar låg laget jumbo - vid seriens slut 
tvåa sedan Lasse Samuelsson på nytt blivit målkung med 18 
fullträffar. 
 Sommarmatchen mot Örgryte (1-6) blev en fin propagan-
da inför 900 åskådare. I andra halvleken hoppade 16-årige 
Stefan Krantz in och snurrade friskt med landslagsprövade 
backen Hasse Berndtsson. 
 Damlagets första säsong i div III slutade med en grann 
tredjeplats. Leif ”Loket” Olsson var dragplåstret i sommarens 
kombinerade auktion/loppmarknad. Liksom året före besöktes 
den av bortåt 5 000 människor. 

1983 
Nye tränaren Owe Rundberg kom från IFK Göteborg med 
friska idéer och proffsig inställning. Träningen blev i fortsätt-
ningen öppen för enbart spelare med uttalade ambitioner. 
 A-laget säkrade seriesegern i div IV genom att vinna sista 
hemmamatchen mot Getinge med 1-0 efter ”Börjesson speci-
al”. Lars nickade in lillebror Jans långa inkast. Stor del i guldet 
hade också Lasse Samuelsson som sent på hösten återvände 
från Öis. Han gjorde fem mål på sex raka matcher. 

1984 
Ny läktare byggdes med ordförande Stig Johansson som ener-
gisk pådrivare. 
 Inför debuten i div III undrade tidningarna om vi inte 
borde skaffat några etablerade förvärv istället för bara fyra 
framtidsmän: Fredrik Folcker, Thomas Phillips, Mats Nilsson 
och Peter Hedman. Kritiken tystnade snart. 

Damlaget 1980.  Bakre raden från vänster: ledaren Leif-Börje Börjesson, Ingmari Malmgren, Asta Gylfadottir, Anna-Maria Björkman, Annika Hult, 
Birgitta Rastborg, Anna-Lena Bergkvist, Margareta Oskarsson och ledaren Kjell Ekhage. Främre raden: Kristina Längefors, Cecilia Nordström, 
Anna Molin, Susanne Lindskog, Margareta Karlsson, Malin Rennerfelt och Berit Ekhage.

En kvartett som betydde åtskilligt under den lyckosamma 
klättringen från div VI till div Il: Starke mannen Christer Larsson 
håller gärna de egna produkterna Lars ”Rimbo”  Börjesson, Hans 
Karlsson och Hasse Petersson om ryggen. 
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 Laget tog en imponerande andraplats bakom Varbergs Bois 
efter bland annat sju raka segermatcher på hösten. 
 På sommaren firades 65-årsjubileet med flera stora fester. 
Proffsgalan lockade 5 043 åskådare, IFK Malmö i Svenska 
Cupen (0-3) över 700 och träningsmatchen mot allsvenska 
Örgryte 600. Drive-in-bingon hade en försiktig men lovande 
premiär. 

1985 
Året innan var det läktaren, nu var det totalrenovering av 
Idrottsgården. JO Bygg i Veddige höll i bygget, men utan 
ordförandens insatser hade ombyggnaden knappast blivit 
verklighet. 
 På ett vårläger i Holland noterades nytt målrekord. Alk-
maar Boys, ett lag som påstods hålla div III-klass fick se sig 
besegrat med 18-1. ”Så dåliga klubbar finns inte i Sverige”, 
kommenterade nye tränaren Sven Granqvist. 
    Nyförvärvade målvakten Mikael Andersson (Mossen) 
fördärvade korsbandet en vecka före seriestarten. Trots mål-
vaktsproblem blev det en hygglig säsong med femte plats. 
Snöpligaste förlusten kom mot seriesegrande Landskrona 
Bois som lyckades vända 1-3 till 4-3 under sista 20 minuter-
na. 
 Både Mats Nilsson och Peter Hedman var ordinarie i 
juniorlandslaget. 

1986 
Många allsvenska klubbar jagade Peter Hedman. Han valde 
den allra största: IFK Göteborg. En tackmatch för Peter 
samlade inte mindre än 3 200 åskådare. De fick se en jämn 
match som slutade 2-2 efter Åsa-mål av Gais-lånet Fredrik 
”Fimpen” Elofsson och Lasse Samuelsson. Även sommarmö-
tet med Gais slutade oavgjort, 1-1 inför 1 100 besökare. 
 Under sommaren kom Jan-Eric Nilsson från Frölunda. 
Han gjorde stor succé under hösten: 10 mål på 10 matcher. 
Det betydde tredjeplats i sluttabellen och en biljett till nya 
div Il. Avståndet till seriesegrare Skövde AIK som fick kvala 
till div I, var bara en poäng. 

1987 
Svenska Cupen är småklubbarnas chans att bli riksbekanta. 
Matchen mot Örgryte var med både på tipskupongen och i 
TV. 

Gais har varit en flitig gäst på Åsa IP genom åren. Här är det Jan 
Börjesson som gått på offensiven och försöker överlista målvakten 
Conny Johansson.

Pojkar 74 vann Nordhalländska Fotbollsalliansens innecup 1986. 
Bakre raden från vänster: ledarna Vigon Arvidsson, Kent Andersson 
och Kjell Tenghage. Mittraden: Jonas Pettersson, Marcus Arvidsson, 
Patrik Börjesson, Niklas Abrahamsson och Martin Rastborg. Främre 
raden: Fredrik Rörberg, Andreas Eneroth, Henrik Andersson och 
Joachim Tenghage.

Christer Larsson och Jan-Anders Wimarsson bidrog till en 
månadsinsamling som förvandlar vanligt papper till goda. 

14 maj 1987 fyllde mångårige kämpen Halvard Björken 80 år och 
bars i guldstol på Åsa lP. Bästa presenten var antagligen att Åsa 
IF samma kväll besegrade självaste Helsingborgs IF med 1-0 i ett 
oförglömligt div Il-möte.
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Flickor 71 vann sin serie 1987.  Bakre raden från vänster: ledaren Margareta Oskarsson (med maskoten Annika), Catharina Karlsson, 
Viktoria Erngard, Ulrika Johansson, Susanne Bergström, Linda Jansson, Johanna Heimer, Maria Nordström, Anna Ander och ledaren Roy 
Jannesson. Främre raden: Helena Thilander, Sofia Hjelm, Camilla Karlsson, Camilla Ryding, Ulrika Johansson och liggande Malin Olsén.

IFK Göteborg i Åsa 1988:  Landslagsförsvararen Andreas Ravelli 
försökte hålla vår skyttekung Jan-Eric Nilsson i strama tyglar, 
när Blåvitt med stor möda vann cupmatchen med 4-1 inför 3400 
åskådare.

Lika som bröder: Italien-proffset Glenn Strömberg (tv) besökte 
gärna Åsa IF för att se lille-bror Matz så framgångsrikt härja på 
mittfältet.

 Många av 2 000 åskådare led med Åsa IF som mycket 
oturligt förlorade med 2-1 efter förlängning. Avgörandet 
kom på en tveksam straff sedan Anders Limpar gått omkull 
i en duell med målvakten Peter Nilsson. Efteråt erkände 
Öis-tränaren Bob Houghton: 
 - Åsa spelade mycket starkt och taktiskt drivet. Vi hade 
tur. 
 Sommaren innehöll många folkfester på Åsa IP: Öis 2 
200 åskådare, Gais 1 200 och Häcken 600. I sista div Il-om-
gången kom 1 065 åskådare för att se Falkenbergs FF säkra 
guldet. 

1988 
Efter en orolig vinter försvann flera viktiga spelare, bland an-
nat Thomas Phillips till Gais och Klas Palm till Öis. Mot den 
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bakgrunden var placeringen på övre halvan i div Il mycket 
bra. 
 Jan-Eric Nilsson blev seriens skyttekung med 19 mål. På 
hösten fick han gott sällskap av ”Fimpen” Elofsson från Gais. 
Liksom året före fick Åsa en högvinst i cuplotteriet. Matchen 
mot IFK Göteborg drog 3 400 åskådare trots att regnmolnen 
låg tunga. Blåvitt vann med 4-1 sedan två av målen doftat 
offside. Stefan Pettersson gjorde sin sista match innan proffsä-
ventyret i Ajax. 

Hjälp från ovan: Riksdagens förre talman Ingemund Bengtsson 
anlände i helikopter med matchbollen till cupmötet med IFK 
Göteborg.

Många duktiga forwards har spelat för Åsa IF, till exempel Lars 
”Rimbo” Börjesson, Peter Hedman, Fredrik ”Fimpen” Elofsson och 
Sam Bjur. Men frågan är om något par varit så framgångsrikt som 
killarna på bilden: Jan-Eric ”Biffen” Nilsson och Lasse Samuelsson 
som låg bakom massor av mål.

Åsa IF:s A-lag 1989. Bakre raden från vänster: Gunnar Johansson materialförvaltare, Mats Nilsson, Jan Rastborg, Stefan Krantz, Fredrik 
Elofsson, Glenn Heed, Peter Olsson och Bo Jangvik tränare. Mittraden: Kurt Kennäng massör, Anders Ågren, Sasa Stojcevski, Jan-Eric 
Nilsson, Lars-Inge Andersson, Jan Börjesson, Matz Strömberg och Stefan Nilsson ass. tränare, Främre raden: Fredrik Folcker, Thomas 
Johansson (Askebrand), Mattias Karlsson, Christian Karlsson (Fjordskär), Ove Tobiasson, Hasse Pettersson, Martin Andersson och Tommy 
Andersson ass. tränare.
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1989 
70-årsjubileet firades 11 mars inför 160 medlemmar i Fjär-
ås Bygdegård. Under sommaren spelades fyra ”jubileums-
matcher” på Åsa IP: 14 juli Frölundas hockeystjärnor, 19 juli 
Gais 1-7, 26 juli KBI 10 000-kronorsfrågan 1-3, 30 juli Västra 
Frölunda 0-4. 
 Tredjeplatsen i div II innebar främsta placeringen i klub-
bens historia. ”Fimpen” var målbäst med 15 träffar i serien. 
 På hösten gjorde föreningen ett fyndköp i ICA-butiken. 
Nämligen nye ägaren Mats Johansson från div I-meriterade 
Myresjö. 

1990 
Två egna produkter blev uppmärksammade av storklubbarna, 
Stefan Krantz värvades av Öis och Janne Börjesson av Frölun-
da. De tunga förlusterna innebar en ganska tunn trupp. 
 Årets roligaste seger kom på klassiska Stora Valla. Där fick 
hemmalaget Degerfors för ovanlighetens skull se sig besegrat 
med 1-0 efter mål av ”Biffen” Nilsson. Motsvarande möte på 

Juniorlaget 1992 som gick  t ill semifinal i GP-bollen,  mot IFK Göteborg på Nya Ullev i (0-7).  Bakre raden från vänster: Jonas 
Bergström, Mikael Sandklef, Anders Eriksson, Joakim Abrahamsson, Magnus Berndtsson, Niklas Abrahamsson, ledarna Stefan 
Johansson och Lasse Samuelsson. Främre raden: Axel Moberg, Mikael Olsson, Joachim Tenghage, Mattias Karlsson, Jonas Eriksson. 
Peter Gummesson och Henrik Fransson.

Åsa slutade 1-1 sedan en viss Ulf Ottosson kvitterat för gäster-
na fyra minuter från slutet. 
 Vid veteran-VM i bordtennis i Baltimore, USA fick Åsa IF 
ett världsmästarpar. Det var Stig Johansson/Johnny Karlsson som 
vann  dubbelklassen för 50-åringar. 

1991 
Efter utflykter till både Kalmar, Lilleström och Bromölla återvän-
de Owe Rundberg som tränare. Han lotsade fint laget fram till 
det som kallades höstens kvaletta. 
 Efter en kanonstart (3-0 borta mot Kalmar AIK och 6-1 
hemma mot Norrby) tog det roliga slut. Mycket av motgångarna 
berodde på långtidsskador, bland annat på försvarets stöttepelare 
Mats Nilsson. 
 Juniorlaget gick ända till slutspelet i GP-bollen efter segrar 
mot Vinberg (4-0), Habo (4-0), Trollhättans IF (5-1), Tibro AIK 
(5-1). Semifinalen gick i elljus på Nya Ullevi, där IFK Göteborg 
visade sig lite för starka: 0-7. 

1992 
Under första halvåret fungerade det mesta ungefär som man 
kunde begära för A-laget. Kontraktet i vårtvåan säkrades med god 
marginal. Sedan gick något snett. Ända fram till slutmatchen mot 
IFK Trelleborg fanns dock chans att hänga kvar. Det misslyckades 
och den första nedflyttningen på 29 år kunde noteras. 
 I juli fick Åsa IP storfrämmande. Portugisiska Benfica med 
Stefan Schwarz kom på besök och vann med 1-0. Att förlustsiff-
rorna för Åsa blev så knappa ska vi tacka målvakten Thomas Lan-
sing som var fantastisk i första halvleken. 
 13-årslaget blev distriktsmästare genom att vinna DM-finalen 
på Håsten med 2-1 över hemmalaget Varbergs BOIS. 

1993 
Målet var förstås en snabb återkomst till div II. Med Stefan 
Krantz återbördad från Öis och Fredrik Folcker tillbaka efter 
sabbatsår fanns goda förutsättningar. 
 Länge såg det också ljust ut. Ett tag på hösten ledde laget med 
fem poäng. Sedan kom motgångarna - inte minst i den direkt 
avgörande finalen mot Halmia på Örjans vall: 1-4 - och det blev 
till slut en tredjeplats. 

Leif  ”Loket” Olsson, populär utropare på vår bilbingo, här 
tillsammans med Åsa IF:s ordförande Kenneth Nilsson
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Pojkar 89 i Åsa-cupen 1999.  Övre rade från vänster: Robert Brorsson tränare, Jacob Almer, Karl Westgårdh, Martin George, Tobias Hellekant, 
Hampus Andersson, Sebastian Brorsson, Rickard Hasselberg, Jonas Fransson, Ludvig Sandström,  Christopher Gunnarsson, Magnus Nordlöf, 
Eric Collinder och Thomas Hellekant tränare. Nedre raden: Anna-Karin Johansson tränare, Johan Kryssbo, Joakim Andreasson, Daniel Elmnäs, 
Niclas Åberg, Emil Möller, Anton Wendesten, Andreas Marcusson, Theo Widemark, Andreas Hellgren, Niklas Lennerstad, Wictor Hultén, Tim 
Johansson och Anders Fransson tränare. Liggande: Jacob Grünberg, Hampus Benedicto och Oscar Andell.

1994 
Åsa behövde oavgjort i slutomgången borta mot Varbergs GIF. 
Magnus Berndtsson gjorde 1-0 i den 89:e minuten. Därmed 
var laget klart för division II. ”Fimpen” blev skyttekung med 24 
mål. 
 Triangelturnering på sommaren där Queens Park Rangers 
slog Åsa med 3-0 och Gais med 1-0. Gais-Åsa 2-1. 
 Blåvitts UEFA-cupvinnare med Torbjörn Nilsson i spetsen 
slog Åsas årgång 85-86 med 5-2. 

1995 
Hans Gren tillträdde på tränarposten. A-laget klarade sig i tvåan 
med en nionde plats. Flest matcher gjorde målvakten Anders 
Holmberg med 37. Bäste målskytt ”Fimpen” Elofsson med 16. I 
Skandiacupen besegrades Ljungskile med 3-1 på Åsa IP. 
 Innebandyklubben Apollo, bildad 1989, blev nu en sektion i 
Åsa IF. 

1996 
A-laget placerade sig på en hedrande sjätte plats i div II. På som-
maren arrangerades med stort säkerhetspådrag omkring Åsa IP 
en tipscupsmatch mellan Öis och israeliska Tel Aviv. Bästa mål-
skytt var Mathias Karlsson med 19 i serien och tre i cupen. 

1997 
Hans Gren hoppade av tränaruppdraget i sent skede för ett 
uppdrag i Gais. Han ersattes av den välkände veteranen Rolf 
Svensson med tunga meriter från allsvenska Elfsborg. Trots att 
flera spelare lämnat klarade laget en fin sjätteplats. 

1998 
Säsongen inleddes problemfyllt och motgångarna fortsatte för 
A-laget. På hösten ledde det till det ovanliga beslutet om trän-
arbyte mitt i säsongen. In som ersättare till Rolf Svensson kom 
välmeriterade Gunder Bengtsson som fört IFK Göteborg till 
Uefacupseger. Det kunde inte hindra nedflyttning till div III. 
 Christer Larsson slutade i fotbollssektionen efter att ha varit 
fotbollens starke man i 30 år. Föreningens omsättning var 1,7 
miljoner. 

1999 
Flera nyckelspelare lämnade och det blev degradering till 
div IV. Blåvitts 82-lag med Thomas Wernerson, Glenn 
Hysén och Torbjörn Nilsson mötte en Åsa-kombination med 
80-talsspelare. Blåvitt vann 4-2. 
 Ett antal ungdomar deltog på sommaren i ett pingisläger 
i Falkenberg med singelvärldsmästaren Stellan Bengtsson 
som tränare. 

2000 
En tydlig målsättning var en snabb återkomst till div III. Det 
misslyckades med knapp marginal. Åsa hamnade på fjärde 
plats. 
 Loket Olsson var populär utropare på bilbingon en min-
nesvärd juli-kväll. Det genererade i rekordpublik. 

2001 
Startade Åsa-kalaset som snabbt utvecklades till en stor suc-
cé. Arrangemanget pågick till 2011 och genererade mycket 
pengar till föreningen. Pappersinsamlingen som i många år 
varit en stor inkomstkälla övertogs av kommunen. 
 Årsomsättningen passerade det magiska tvåmiljoners-
strecket. 

2002 
A-laget hamnade på en sjätte plats i div IV med tränarna 
Hans Persson och Lars Börjesson. 
 185 lag deltog i Åsa-cupen. 

2003 
A-laget slutade trea i div IV under nye tränaren Göran Eriks-
son. 
Mats Johansson tog över klubban i pingissektionen och är 
fortfarande dess ordförande. 
 Baracken på Åsa IP färdigställdes. Den innehåller två 
omklädningsrum, duschar, toaletter och ett förråd. 
Ungdomssektionen drog igång en HLR-utbildning där led-
are skulle lära sig hantera situationer med andnöd eller hjärt-
stillestånd. Utbildningsledare var Carina Hellekant. 
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2004 
A-laget klarade sig med ett nödrop kvar i div IV. B-laget ut-
gick på grund av spelarbrist. Desto rikligare var spelarantalet i 
föreningens ungdomsverksamhet. Där fanns 500 aktiva ung-
domar och 50-talet ledare. 

2005 
Martin Rastborg blev spelande tränare med Jan Börjesson som 
hjälptränare. A-laget hamnade på en tredje plats i div IV. 
 Kenneth Nilsson gjorde sitt sista av 14 år som ambitiös 
ordförande. Föreningen noterade 833 betalande medlemmar 
 Våra tjejlag var framgångsrika. F 91 tog guld och F 92 
silver i DM. 

2006 
En mörk säsong för representationslaget som degraderades till 
div V. Det var den lägsta serietillhörigheten sedan 1980. 

 P 16 med bl a Tobias Nordström blev DM-mästare. Mål-
vakten Sebastian Frick nominerades i P 15-landslaget. Blåvitts 
målvakt Bengt Andersson var uppskattad prisutdelare på Åsa-
cupen. 
 Ragnar Averius blev ny ordförande. 

2007 
Serierna omformades med en div 4 elit och en vanlig div 4. 
Det gjorde att Åsa hamnade i div 4 trots en blygsam femte-
plats i seriespelet. Hans-Erik Danielsson och Stefan Johansson 
färdigställde nytt golv i klubblokalen. 
I DM gjorde F 94 rent hus genom att besegra Böljan i semifi-
nalen och utklassa Snöstorp i finalen. 

2008 
Klubben fick tillgång till konstgräsplan vid Åsa C. A-laget ham-
nade på en nionde plats i div IV. F 94 tog klubbens första och 

Damlaget vann div 2, 2014. Bakre raden från vänster; P-A Ekblad, Ellen Herrmann, Evelina Rosendahl, Viktoria Uppman, Sandra Nougeria, 
Martina Larsson, Maria Hultqvist, Linnea Bolin, Malin Hult, Maja Grunditz, Julia Bolin, Sofia Ivetorn, Frida Karlsson, Peter Karlsson och Cajsa 
Salestam. Främre raden; Carolin Karlsson, Josefine Collin, Madelen Eriksson, Kajsa Gustafsson Uggla, Alice Sävman, Kajsa Ekblad (mascot) 
Sofia Hammar och liggande Eva-Lotta Nilsson.

Martin Rastborg effektiv ”bartender” vid Åsakalaset. Arvingarna drog 3000 besökare till Åsakalaset.
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hittills enda slutseger i Gothia cup. 
 Ny kyl och frys monterades i köket. 
Dessutom utfördes målning och diverse 
underhållsarbete i klubblokalen. 
Bordtennisen flyttade till den nybyggda 
Gårdsskolan och startade pingisskola. 
Innebandyn noterade 300 licensierade 
spelare och 18 lag i seriespel. Materi-
alförrådet kompletterades med två nya 
ställ dräkter. 
 Omsättningen passerade tre miljo-
ner. 

2009 
Toomas Grünberg valdes till ny ordfö-
rande. A-laget hamnade på femte plats 
i div IV. 
 I innebandy sjönk lite av intresset, 
men från en hög nivå. Nu kunde verk-
samheten notera 250 licensierade spela-
re och 15 lag i olika serier. 

2010 
Herrlaget tog en andraplats och flytta-
des till serien med snarlikt namn: div 
IV elit. Tränare var Nicklas  Sernevall. 
Av 929 betalande medlemmar var 37 
pensionärer. 
 Pingissektioner hade stora fram-
gångar. Damlaget blev tvåa i div 1 men 
missade i kvalet till högsta pingisligan. 
Herrlaget vann div III och gick upp i 
div II. På ungdoms-SM blev det silver i 
Flickor 14-dubbel till Jessica Johnsson 
och Rebecka Åkesson. 

Stor trängsel vid kurvan intill Åsaskolan. Det populära Åsaloppet lockade oftast stora 
löparskaror. 

”Armar uppåt sträck”, säger uppskattade tränaren Peter Hedman och bidrar själv med gott exempel. 

2011 
Förre basen Stig Johanssons son Martin 
Blomster valdes till ny huvudordföran-
de. 
 Förbättringsarbetet fortsatte på Åsa 
IP. Nytt förråd på 50 kvm byggdes. 
Materialet sponsrades av Varbergshus 
AB men arbetet utfördes av Gårds- o 
planutskottet med Hans-Erik Daniels-
son och Stefan Johansson i täten. På Åsa 
C totalrenoverades paviljongen. 
 Sista året med Åsa-kalaset. Fritids-
nämnden förbjöd Åsa IF att arrangera 
på Åsa IP och kalaset flyttades till 
Skantzes äng. Besökarna uteblev och 

det blev ett ekonomiskt fiasko. 
 Herrlaget degraderades till div IV. 
Damlaget hamnade på övre halvan i div 
III. 
 Första året vi arrangerade pingistäv-
lingen Candelux Open.

2012 
Fotbollens respektive A-lag gick åt skil-
da håll i seriesystemet. Herrarna åkte ur 
även div IV medan damerna vann div 
III. 
 Föreningen startade Åsa-loppet med 
Mustafa ”Musse” Mohamed som drag-
plåster. Fint väder ledde till att tävling-
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Åsas damer i pingisligan 2015. Bakre raden från vänster: Rebecka Åkesson, Filippa Bergand, 
Paulina Herfors och Karin Lomander. Främre raden: Jessica Johnsson, YiJie He och Clara 
Carlsson

Sedan 2011 arrangerar vi pingisturneringen Candelux Open en helg i mars varje år med 3-400 starter.

Åsa IF P05 Säsongen 2016. Bakre raden från vänster: Jonathan Myrdén, Jonathan 
Schönning, Dylan Shepherd, Viktor Nordin, Melvin Tuorilin och Joel Cregård. Mittraden: 
Johan Hagman ledare, Samuel Johansson, Lucas Bredemark, Simon Bachmann, Olle 
Lindeblad, Fabian Wolrath och Peter Myrdén ledare. Främre raden: Hugo Hagman, Noah 
Carlsson, Kevin Lindkvist, Axel Norlenius, Hjalmar Jonasson, Edwin Josefsson, Ruwan 
Lindkvist ledare och Erik Malmberg.

en fick en flygande start. 
 Ytterpanelen på klubbhusets västra 
och södra sida byttes och målades ide-
ellt av medlemmar. 
 Herrlaget i pingis gick upp i div I. 
På USM tog klubben fyra medaljer. På 
veteran-VM blev Stig Johansson tvåa i 
dubbel med Kenneth Lönnberg, Särö 

2013 
Fotbollsdamerna gjorde en glädjande de-
but i div II med tredjeplats som resultat. 
För herrarna gick det trögare. Efter en 
svajig säsong säkrade laget efter mycket 
möda nytt kontrakt i div V. 
 På USM-pingisen blev det nya fram-
gångar. Filippa Bergand tog silver både i 
F15-singeln och i F14-dubbeln, tillsam-
mans med Clara Carlsson. 

2014 
Detta var damernas gyllene säsong, både 
i bordtennis och fotboll. Pingistjejerna 
vann div I och avancerade till landets 
högsta liga. 
 Fotbollens A-damer vann också sin 
serie och kvalade sig upp i div I. Herrla-
get hamnade i mitten på div V. 
 På stora pingis-SM tog Filippa Ber-
gand brons i mixed med Kim Nylander. 
På USM blev det medaljer både för Ber-
gand, Clara Carlsson och Simon Hans-
son. 

2015 
Pingisen hade väldiga framgångar. Da-
mernas farmarlag Åsa BTK vann div I. 
Uppflyttning innebar att vi fick två lag 
i högsta ligan! Herrarna vann div I men 
missade kvalet till superettan. 
 Fotbollslagets andraplats räckte till 
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Ida Strömblad, fotbollsfostrad i Åsa IF, har därefter spelat i Kungsbacka DFF och senast i allsvenska IFK Kalmar. Har spelat 16 U17- och 12 U19 
landskamper.

Clara Carlsson tog silver och brons på USM 2016.

avancemang, men skrotning av div 4 elit gjorde att Åsa även 
nästa säsong tvingas spela i div V. Damlaget hade en svår säsong 
i div I och blev degraderat. 
 Hela 345 lag deltog i Åsacupen och 182 småttingar fanns 
med i fotbollsskolan. Sista året med Åsaloppet sedan deltagaran-
talet sedan i fjol minskat från 572 till 382. 

2016 
Åsa IF var nära att bli främsta förening på USM-pingisen 
efter att ha tagit sju medaljer. Bara jätteklubben Stockholms 
Spårvägar lyckades ännu bättre. På stora SM tog Filippa Ber-
gand brons. I Norra Halland hade vi en tolvsidig egenbilaga 
om vår bordtennis. 
 Under tränare Peter Hedmans ledning vann herrlaget div 

V och avancerade till div IV. 
 Försök gjordes att starta upp Åsa-kalaset igen, men få besö-
kare gjorde att det bara blev ett år. 
 Trotjänaren Hans Rabe slutade efter 16 år som ordförande i 
innebandysektionen. 

2017 
A-laget slutade på en fin andraplats i div IV. I ett rafflande kval 
fick vi till sist ge oss för Nyhem/Snöstorp som tog den enda bil-
jetten till trean. Damlaget tvingades dra sig ur serien på grund 
av spelarbrist. 
 Åsacupen lockade 267 lag, fotbollsskolan för de minsta 170 
barn och sommarfotbollsskolan 87+87 deltagare. 
 Bordtennisen hade nya framgångar. Filippa Bergand och 

Pingisen hade väldiga framgångar  
2015. Damernas farmarlag Åsa BTK  
vann div I. Uppflyttning innebar att  

vi fick två lag i högsta ligan!
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Adam Hansson är en av många stora talanger som kommit fram genom föreningens breda 
pingisverksamhet. Här poserar han stolt med både silver och brons från USM. 

Filippa Bergand och Jessica Johnsson är glada efter att ha blivit silvermedaljörer i dubbel på SM. 

Jessica Johnsson tog silver i dubbel på 
senior-SM och Filippa fick samma medalj 
i damer 20. Dessutom vann hon damju-
nior 17 på USM. 

2018 
Bordtennisen noterade en historisk hän-
delse. På lag-VM i Halmstad fick Filippa 
Bergand debutera i landslaget. Hon gjor-
de det utmärkt genom att besegra polska 
stjärnan Natalia Partyka.
 På senior-SM vann hon också DJ 20. 
På USM blev det både silver och brons 
för Adam Hansson. 
 Fotbollsherrarna lyckades avancera till 
div III lagom till jubileumsåret. I serien 
var Fjärås lite för starka. Men i kvalet 
vann Åsa sina matcher på ett imponeran-
de sätt, mot Åstorp, Astrio och Velebit. 
 Omsättningen hamnade nu på 5,5 
miljoner.

■
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Ordförande Martin  
i faderns fotspår
Martin Blomster är sin faders son. Precis som pappa 
Stig Johansson en gång sköter han nu Åsa IF:s 
ordförandeklubba med lugn stämma och utan åthävor. 

När Blomster övertog det tunga ansvaret 2011 var det knappast med tanken att behålla 
klubban i åtta år. Men så har det blivit under en period med blandade resultat i huvud-
grenen fotboll. 
 – Jag var med om en tung tid när vi åkte ur två serier och var på väg ur ännu en. Då 
fanns ingen riktig organisation. Nu är det betydligt roligare när vi tagit oss upp genom 
tre serier, och lyckats med vision 2019, summerar han. 

 Sedan Stig Johansson lämnade huvudsysslan 1991 efter en framgångsrik epok har 
flera ordförande försökt föra föreningen framåt. 

Vad har Martin Blomster tagit med sig från sin fars ideal? 
 – Han lärde mig en bra sak när det gäller att delegera uppdrag till vet-

tigt folk. Då ska man helst be den som har mest att göra. Det brukar 
fungera. 
      Någon egen lysande fotbollskarriär hade inte Blomster. Han 
spelade i ungdomslagen tillsammans med blivande stjärnor som 
Janne Börjesson och Stefan Krantz, men sammanfattar sina insat-
ser så här: 
 – Jag hade bristande talang och la av när jag var 16-17 år. 
Kommer ihåg att vi tränade för lite på den tiden. 

Började som tränare 
Comeback i föreningen gjorde Martin som ungdomstränare 
för sonen Alexanders lag. Från den tämligen beskedliga 
sysslan var vägen till ordförandeskapet överraskande snabb. 
     Med ett civilt arbete som resande säljare krävs det 
ordentlig planering för att klara det krävande uppdraget. 
Han beräknar att han jobbar ungefär halvtid för Åsa IF. 
     Martin Blomster har sett verksamheten ändra ka-
raktär under sin tid med klubban i handen. Tidigare 
skötte varje sektion sin egen ekonomi. Nu finns en 
gemensam kassakista för hela föreningen. 
Inom fotbollen har han glädjande nog fått se hur 
en tidigare spelarflykt vänt. Nu återvänder istället 
förlorade söner till fadershuset, vilket bidragit till 
A-lagets framgångar. 
     – Division III är nog den nivå vi mäktar med, 
konstaterar han efter uppflyttningen i höstas. Nu 
är vi i alla fall betydligt närmare division II än 
division VII… 
 

Pappa ledde i 16 år 
Under sina 16 år som huvudordförande hyllade 
Stig Johansson den kända Wallenbergs-familjens 
devis ”verka men inte synas”. 
      Utan stora ord och åthävor presiderade han, 
ständigt med blicken riktad framåt. Det var ald-
rig något nostalgiskt snack om gamla tider och 
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om hur mycket bättre allt var förr. 
 ”Presidenten” insåg att framgångar för 
representationslaget bara kunde skapas om 
viss förstärkning hämtades utifrån. I sam-
band med 70-årsjubiléet 1989 påpekade 
han: 
 ”Inget division II-lag i hela Sveriges är 
självförsörjande Vi har faktiskt klarat oss 
bättre än de flesta konkurrentklubbar i det 
avseendet. Under åren i tvåan har vi lyck-
ats hålla oss kvar med ungefär hälften egna 
produkter”. 
 Idag framlever 90-åringen ett stilla liv 
på Åsa Äldreboende. Synen och hörseln 
är inte längre i full funktion, men Åsa IF 
finns fortfarande i hans tankar – 68 år 
efter sin första insats i föreningen! 
 Redan 1951 fick Stig Johansson sitt 
första uppdrag. Han valdes till material-
förvaltare och ingick också i den sedan 
länge insomnade sektionen för allmän 
idrott. 

Åsalag med i GP-pucken 
I slutet av 50-talet var han en av eldsjä-
larna bakom ishockeysektionen. Flera 
pojklag deltog i den populära GP-pucken. 
Alla matcher fick spelas på bortaplan 
eftersom drömmarna om isbana aldrig 
förverkligades. 
Sitt första år som huvudordförande gjorde 
Stig faktiskt redan 1961. Det uppstod en 
vakans och han gick enligt egen utsago in 

Stolt ordförande omgiven av tre f.d. Åsa-spelare  
i Örgryte-dräkt. Från vänster: Stefan Krantz,  
Klas Palm och Peter Hedman.

En jordnära bas: Stig gjorde ett gott jobb med spaden när ”nya”  idrottsgården 
färdigställdes 1985. 

som ”tillfällig nödlösning”. 
 Efter ett föreningsmässigt mörkt år-
tionde återvände han 1976 för att återta 
klubban med tydlig handling. 
 Utan vår i verklig bemärkelse arbe-
tande ordförande hade vi inte haft den 
upprustade Idrottsgården i så fint skick, 
knappast heller läktaren eller idrottsplat-
sen i stort. Med redskap i näven och svett i 

pannan la han ner oräkneliga timmar utan 
ett öres ersättning. 
 – Föreningen har svällt ut enormt 
de senaste decennierna, påminner Stig 
Johansson, som numera kan glädjas åt att 
sonen Martin numera sköter den växande 
verksamheten med den äran. 

	
■
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Innebandyn blev  
en sektion i Åsa IF
När Åsa IF ville samarbeta var det avgjort nästan direkt. Åsa IF erbjöd struktur och god 
ordning, vilket behövdes i en förening som drevs av ungdomlig entusiasm.

Ortens första innebandyklubb hette IBK Åsa. Den 
startades av några ungdomar säsongen 1990/91. På 
orten fanns även ett äldre gäng innebandyspelare i 
IBK Apollo. Dessa hade en starkare anknytning till 
Kungsbacka. När Apollo ville ha en ungdomsverk-
samhet, slogs påsarna samman. Föreningen nådde 
flera framgångar, A-laget var ytterst nära att nå det 
nationella seriesystemet och i DM bärgades ett antal 
plaketter och pokaler.

Då innebandyn 1995 blev en sektion i Åsa IF blev 
det några år av stiltje innan Hans Rabe och Lars 
Orvinder kom in i verksamheten.
 – Jag var med och startade upp Varla IBK och 
när vi flyttade till Åsa, insåg jag att det är ju här jag 
ska hålla på med innebandy, säger Hans.
 Vid millennieskiftet arbetade Hans Rabe som 
fritidspedagog på den intilliggande fritidsgården.
 – Då fick jag frågan om att starta ett pojklag. 
Det fanns redan ett flicklag med spelare födda 92. 
Så det blev ett pojk- och ett flicklag, säger Hans.

Hans Rabe var ordförande från 2000 till 2016. I 
början var styrelsen komplett, men fler och fler föll 
ifrån.
 – Till slut skötte jag och Lars Orvinder det mes-
ta. Lars var kassör och jag var ordförande, men vi 
kompletterade varandra väldigt bra. Det var mycket 
att göra, 30-40 timmar i veckan ideellt och i slutet 
hade jag också tre lag att sköta. 
 Hans Rabe fascinerades tidigt av popsporten 
innebandy, framförallt gillade han att det blev 
många mål. Fortfarande är han tränare och lagledare 
för A-laget i division tre. Det händer även att han är 
ombytt som reservmålvakt.
 – Jag står på träningarna ibland och har fått 
hoppa in om vår målvakt blivit skadad. Till skillnad 
från fotboll så händer det väldigt mycket i inneban-
dy, det har jag alltid gillat. 

Hans Rabe är nöjd med utvecklingen som inneban-
dyn haft i Åsa.
 – Till en början kom vi alltid sist med alla lag, 
men jag har aldrig någonsin toppat ett lag. Sedan 
har vi successivt blivit bättre och bättre, det har 
rullat på bra.

Ny ordförande sedan två år är Fredrik Hafsten.
 – Vi är nu 250 spelare och 50 ledare. Sektionen 
växer hela tiden. I år är vi 20 fler än förra året och 
40 fler än året innan det. Utvecklingen är väldigt 
god med ett seniorlag i division tre och många bra 
ungdomar som fyller på, säger Fredrik.

■

Hans Rabe har varit den starke 
mannen bakom utvecklingen av 
innebandyn i samhället.
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Idrottsgården var landets 
finaste klubbstuga

Det började någon gång efter 1950 när Alexandersson samtalade 
med en lumparkompis på regementet i Eksjö. Denne berättade 
om att hans hemvärnsförening hemma i Charlottenberg hade två 
skänkta baracker som skulle säljas på anbud. 
Ordföranden i Åsa IF insåg genast möjligheten till ett ordentligt 
klipp. Han presenterande idén på ett styrelsemöte som beslöt att 
bjuda 1 200 kr. 
 Budet antogs. Nästa problem var att flytta barackerna ända 
från nordvästra Värmland till norra Halland. Enligt mötesbeslut 
fick transportkostnaderna inte överstiga 500 kr. 
 – Det var lågbudget som gällde rakt över, skrattade Lennart 
Alexandersson vid minnet av resan till Charlottenberg. 
 Karl-Erik Andersson körde en lastbil som lånats av David 

Olsson. Med på färden var också Stig Johansson, Vimar Anders-
son, Folke Alexandersson och Enar Börjesson.
 
Låg på logen 
Första natten sov de utsända nedmonterarna inne i de övergivna 
barackerna, som var omgivna av stora ormbunkar och i ett rätt 
risigt skick. Efter en dags jobb var den blivande Idrottsgården så 
isärplockad att Åsa-pojkarna måste hitta annat natthärbärge. Det 
fick bli på logen till en närliggande lantgård. 
 Som färdkost fanns medbringat bröd och tio liter svagdricka. 
På det viset kunde kostnadsplanen hållas. 
 Barackdelarna lastades på två järnvägsvagnar och på lastbilen. 
Tanken att köra den långa vägen hem på en dag slogs ur hågen 

I dag har de flesta landsortföreningar sin egen klubblokal. Det var annat på 50-talet. När Idrottsgården 
invigdes 1952 talades det om Sveriges förnämsta i sitt slag. Tacka Lennart Alexandersson för att 
drömmen om eget blev verklighet. 
 Inför Åsa IF:s 75-årsjubileum 1994 gjorde Jan Hansson en intervju med den numera bortgångne  
ex-ordföranden om byggnadens upphov. Här återges den.

Så här ser den flotta Idrottsgården ut i 2019 års tappning, 
efter flera lyckade restaureringar. 
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Byggmästaren själv, Lennart Alexandersson, var inte rädd för 
att greppa spaden och ge sig in i grovarbetet runt den blivande 
Idrottsgården. 

Så här såg militärbaracken ut sedan den fraktats den långa vägen 
från Charlottenberg vid norska gränsen ända till Åsa. 

någonstans på Varaslätten. Det trötta 
gänget la sig och sov mitt på ett gärde. Där 
låg de kvar tills på morgonen när en bon-
de kom och började hässja hö. 
 Hemkomna till Åsa med baracker och 
allt uppstod ett bekymmer som ingen 
funderat så mycket över: byggtillstånd. 
Byggnadsnämnden vägrade tillstyrka och 
de nedplockade delarna låg bortåt ett år 
under presenningar på idrottsplatsen. Så 
småningom beslöts att Lennart Alexan-
dersson och Henry Pettersson skulle resa 
till Halmstad för att försöka beveka myn-
digheterna. 
 De tog mod till sig och knackade på 

Köpekontrakt mellan Eskilsäters hemvärn och 
Lennart Alexandersson Åsa IF.

hos självaste landshövdingen Reimer Jo-
hansson. 
 – Det var en trevlig och resonabel 
man, mindes Lennart. Vårt upplägg var 
att vi hade blivit lurade och nu stod de där 
barackerna som vi inte fick sätta upp. 
Landshövdingen veknade och svarade 
myndigt: 
 – Ni kan åka hem och börja montera 
direkt. Ni behöver inte ens vänta på att 
papperen ska komma. 
 
Sex  man i taget
Med Lennart Alexandersson som arbets-
ledare fick både medlemmar och andra 

teckna sig för jobb på 
huset. Intresset översteg 
förväntningarna. Över 100 
frivilliga dagsverken teck-
nades genast. 
 – Jag försökte dela upp 
det, så att det var högst 
sex man igång samtidigt. 
Annars var det risk att 
gubbarna skulle bli ståen-
de och snacka istället för 
att jobba. 
 Grunden schaktades 
för hand och inte heller 
till övrigt arbete fanns 
mycket maskinella hjälp-
medel. En del tungt 
arbete utfördes med häst. 
Sammanlagt kostade 
Idrottsgården ungefär 30 
000 kronor. Några kom-
munala anslag begärdes 
inte eftersom föreningen 

ansågs ha sig tillräckligt god ekonomi för 
att själv kunna finansiera kalaset. Till och 
med Göteborgs-Posten uppmärksammade 
bygget med en tvåspaltig artikel 3 april 
1952: Åsa bygger flott idrottsgård. 

Lennart Alexandersson skulle likt förening-
en ha fyllt 100 i år. Innan sin bortgång fick 
han se A-laget gå nästan raka spåret från 
div VI till div II. 
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Så här fint blev bygget sedan takläggarna gjort sitt jobb. 

Bygget uppmärksamm
ades till och med i Gö

teborgs-Posten.

Så här såg det ut vid idrottsgårdens festliga invigning 1952.  Deltagarna var från vänster 
i bakre raden: Rad 1: Lennart Josefsson, Karl-Erik Alexandersson, Johan Ölmeby, Ingvar 
Änggren, Fritjof Ivarsson, Folke Alexandersson, Lennart Johansson, Bertil Magnusson, Gösta 
Johansson, David Ölmeby, Arne Olsson, Bertil Börjesson, Anne Charlott Alexandersson, Henry 
Börjesson, Alvar Wendelhag, Kurt Johansson, Karl Erik Andersson, Gustaf Berndtsson. Rad 
2: Julia Andersson, Gunhild Josefsson, Elin Alexandersson, Ernst Andersson, Birgit Björken, 
Halvard Björken, Signe Bernandersson, Erik Karlsson, Harry Claesson, Hjördis Ölmeby, 
Elof Börjesson, Sig-Britt Jönsson, Ove Johansson, Henry Nilsson, Lisa Wendelhag, Sara 
Berndtsson, Inga Lisa Höök, Märta Alexandersson. Rad 3: Nils Nilsson, Gösta Hjalmarsson, 
HFF, Nanny Nilsson, Gösta Karlsson, skymd, Ester Ölmeby, Johan Karlsson, Alfred Jönsson, 
Gustaf A Andersson, kommunen, Gustaf Bengtsson, sponsor, Karin Bengtsson, Anna Nilsson, 
Margit Claesson, Airi Nilsson, Dorthy Börjesson, Edvin Nilsson, Märta Andersson, Erik Larsson, 
Elvy Larsson, Karl-Erik Bernandersson, Margoth Karlsson, Gunhild Lindvall, Bertil Lindvall, 
Anne-Marie Börjesson, Olle Höök, Holmfrid Börjesson. Rad 4: Klara Karlsson, Selma Rosen, 
Gurli Johansson, Judith Skantze, Julia Karlsson, Arne Börjesson, Nancy Andersson, Anna 
Berggren, J A Berggren, donator, Karl Skantze, Britta Sjöbol, Vivan Börjesson, Evy Börjesson, 
Gustaf Eriksson, Oda Eriksson, Elis Eriksson, sponsor, Arne Johansson. Rad 5: Inge Andersson, 
Bertil Olsson, Signe Andersson, Inga Elofsson, Lennart Alexandersson, Kerstin Svensson, Annie 
Börjesson, Ulla Britt Olsson.

 Grunden till klubbens stadiga ekonomi lades på den gamla dansba-
nan som låg alldeles invid Landa-viadukten. 
 Ordförande Alexandersson var själv med och tecknade ett avtal 
som visade sig vara rena lyckokastet. Den populära Falkenbergs-orkes-
tern Ingemar Liljerts (senare Anna-Greta Kvarnbergs) kontrakterades 
för 32 framträdanden. 
 Publikintresset blev enormt och närliggande festplatser i till exem-
pel Frillesås och Väröbacka tvingades slå igen. En del av framgångsre-
ceptet låg kanske i Åsas lågprispolitik. För två kronor fick man komma 
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Ett gäng glada frivilligjobbare på väg att färdigställa ldrottsgården. Stående från vänster: Gunnar Johansson, Almer Nilsson, Alfred 
Jönsson, Karl Johansson, Kalle ”Malin”  Johansson, Vimar Andersson, Gunnar Jönsson, Lennart Alexandersson, Folke Alexandersson, 
Karl-Erik Bernandersson och Karl Alexandersson. Nedanför trappan: John Johansson.

in och dansa fritt hela kvällen. 
 – Vårt resonemang var att mängden skulle ge framgång, berät-
tade Lennart Alexandersson. Alla var tvungna att betala inträde, 
även våra medlemmar. Det blev pengar det. 
 En vinst på 15-25 000 kronor under ett par sommarmånader 
var inget ovanligt. Under 1940–50-talet var det naturligtvis svind-
lande summor. 
 Inför varje säsong hotades dansanläggningen av stängning. 
Myndigheterna med landsfiskal Winge i spetsen ansåg att festplat-

sen låg för nära den gamla riksvägen. Trots den tveklöst olägliga 
placeringen hände aldrig någon olycka vid den uppskattade dans-
banan. 
 Precis som i fallet med barackerna gick Åsa IF så småningom 
till landshövdingen Reimer Johansson med ärendet. Han tillstyrk-
te en fortsättning för danserna eftersom någon annan lämplig plats 
inte kunde hittas. 

■
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I fjol gjorde Filippa Bergand debut som 
Åsa IF:s första A-landslagsspelare i någon 
idrott, i självaste VM som avgjordes i 
Halmstad. 

På andra sidan bordet stod Kinas flerfal-
diga OS- och världsmästare Ding Ning. 
Av den nervositet som gjorde Bergand 
spyfärdig en halvtimme i förväg märktes 
ingenting. 
 – När matchen kommit igång släpp-
te allt. Det var bara inspirerande, tyckte 
Filippa. 
 Åt resultatet 0-3 var förstås inget att 
göra, men 19-åringens inspiration gick 
rakt igenom tv-rutan – och födde för-

hoppningar inför nästa uppgift i  
lag-VM. 

Slog polsk stjärna 
Filippa Bergand på plats 402 (!) på världs-
rankingen tog sig nu an den polska ettan 
Natalia Partyka (rankad 60) utan någon 
respekt alls. Svenskan bara mosade på och 
visade att här finns en blivande stjärna: 
11-9, 11-6, 11-7. 
 – Det var magiskt och skitcoolt att 

spela i Halmstads Arena. På läktarna satt 
många vänner och hejade. Matchen mot 
Partyka var en av mina allra bästa. Efteråt 
fick jag massor av beröm. 
 Förklarligt nog födde framgångarna 
i residensstaden nya förhoppningar för 
föreningens ”rising star”. Bergand blev ett 
eftertraktat namn på värvarmarknaden. 
 Hon nappade på bud från landets 
förnämsta klubb. Eslövs AI blev hennes 
nya adress och ute på den skånska slätten 

Filippa i landslagsdebut 
mot kinesisk OS-mästare
Åsa IF representerat i ett världsmästerskap – vem kunde tro att det skulle bli sant? Vid  
pingis-VM i Halmstad 2018 fick Filippa Bergand chansen. Den tog hon med en rejäl smash. 
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trivs hon utmärkt med pingisspelandet. 
 – Det är fina förutsättningar tränings-
mässigt. Jag har alltid någon att träna med 
och brukar köra två pass om dagen, berättar 
hon. 
 Förutom tre plus två dagliga timmar vid 
bordet kan det också bli ett fyspass på en 
timme. Så ni förstår att Filippa Bergand inte 
är någon lat bordtennisspelare. 

Viljan fanns där 
Viljan har funnits med nästan ändå från den gryende 
starten i småskoleåldern. Precis som andra barn i Åsaskolan 
fick hon en lapp om pingisträning när hon gick i andra klass. 
 Pappa Olle Börjesson hade själv spelat bordtennis i unga år. Så 
att familjens äldsta dotter skulle testa sporten kändes självklart. 
 – I början tyckte jag inte att det var särskilt roligt, mindes 
Filippa. Men efter ett tag lyftes jag upp en grupp och fick spela 
med de lite äldre. En av mina förebilder var Jessica Jonsson (fyra 
år äldre). 
 
Vilja och talang var egenskaper som tidigt präglade den lilla flick-
an Bergand. Hängivenheten till pingisen fick henne att snart sluta 
med fotboll. Bordtennis var hennes kall. 
 Framgångarna kom snabbt – och hennes intresse bara ökade. 
Raskt bestämde hon sig för att satsa rejält på bordtennisen, men 
utan att för den skull släppa skolan. Hon fullföljde tre år på Ara-
näsgymnasiet och har framtidsplanerna klara: 
 – Jag tänker vidareutbilda mig på distans. Pengarna flödar ju 
inte inom dampingisen och det kommer ett liv efter karriären. 
 Filippa Bergand hittar en viktig faktor bakom sin exceptionel-
la utveckling: hon har alltid spelat mycket med och mot pojkar. 
Att hon som ung tjej slog vuxna män i ”gubbserien” uppskattades 
inte alltid: 
 – Nja, kunde de bli rätt... förvånade. Jag var ju liten till växten 

också, så det kändes kanske lite förnedrande att 
förlora. 

Berömmer Talinsson 
Den viktigaste personen bakom hennes succé 
finns kvar i Åsa IF. Utan Mikael Talinssons 
helhjärtade stöd hade framgångarna inte varit 

möjliga, tror hon. 
 – Mikael vet precis hur jag funkar. Han fixade 

allt runt omkring och tryckte alltid på att jag 
måste bli (ännu) snabbare. Jag saknar honom nere i 

Eslöv, även om vi ofta skällde på varandra… 
 

I mästarklubben har den stora elitgruppen en massiv tränarstab att 
luta sig mot. Där ingår exempelvis meriterade förbundskaptener 
som Peter Sartz och Peter Andersson. 
 Hinner Filippa Bergand tänka på något annat än bordtennis? 
 – Det blir mycket pingis. Men då är Eslöv bästa stället att bo på 
i Sverige, kanske rentav i hela Europa. 
 – Annars är det en rätt tråkig småstad, så det gör inte så myck-
et. När vi vill ha lite kul reser vi till Malmö (20 minuter) eller Kö-
penhamn (45 minuter). Där händer det mer. 
 Förra säsongen tog Bergand chansen att bli pendlande utlands-
proffs. Hon spelade för en Madrid-klubb i den spanska ligan. 

Filippa Bergand gillar att resa och att tävla, inte minst i den svenska 
landslagströjan. Att hon fick nobben senast till EM gjorde henne 
besviken: 
 – Dit borde jag kommit med. Jag är kritisk till uttagningen och 
känner att jag fått jobba extra hårt för att bli uttagen. 
Årets mål är att ta en plats till individuella VM i Budapest och till 
sommarens European Games i Minsk.        

	 	 ■

Fighting face: Filippa Bergand är 
ständigt laddad vid pingisbordet.
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Rastborg satsar 
allt  med 100 på 
ryggen

För tio år sedan tänkte 
Martin Rastborg lägga av. 
Det gör han inte längre. 
Med nummer 100 på 
ryggen ser 45-åringen fram 
emot Åsa IF:s jubileumsår. 
Nu är jag tacksam över att 
ha fotbollen, medger han. 

Martin Rastborg välkomnar dottern Filippa i hemmets trygga 
famn. Familjens minsting Alicia i bakgrunden föredrar att 
lyssna på datorljud framför att posera för jubileumsskriften.
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Det fanns ett skäl till att Rastborg funderade på att avsluta 
karriären. Så dags började familjen nämligen utvidgas med den 
första av tre döttrar, Filippa. 
 – Det kändes som man fick offra för mycket tid på klubben. 
Men de senaste åren har jag kunnat njuta mer av fotbollen. 
På sin ålders höst har Martin Rastborg noterat att det inte finns 
något absolut bäst-före-datum för en fotbollsspelare. Den senas-
te säsongen visade han strålande form ända fram till det avgö-
rande kvalspelet. 
 – Konstigt nog var det bara efter de tre kvalmatcherna som 
jag inte hade ont i kroppen, berättar han förvånat. 

Mycket stryk  genom åren 
Hans lätta lekamen har annars fått ta emot en hel del stryk. Det 
beror sannerligen inte på att han slarvar med förberedelserna. 
Förutom de ordinarie träningarna lägger han in fyra egna fys-
pass i veckan. 
 En så tung träningsdos har Rastborg kört i många år. Det 
bidrar säkert till att karriären redan blivit rekordlång. Och nå-

gon tanke på att dra sig tillbaka nu har han heller inte. Han har 
upplevt både upp- och nedgångar i den svartgula dräkten. Han 
debuterade i A-laget redan som 15-åring, under Bosse Jangviks 
tränarskap. 
 Så dags spelade Åsa IF regelbundet i division II. Vid ett 
par tillfällen var laget snubblande nära att ta sig upp i det som 
numera kallas superettan. Motståndare var blivande eller före 
detta allsvenska klubbar som Helsingborgs IF, Landskrona Bois, 
Ljungskile SK, Degerfors IF och Falkenbergs FF. 

Utvecklades i Kalmar 
Den epoken minns Martin Rastborg förstås med välbehag, även 
om han upplevde delar av ”storhetstiden” på annat håll. Som-
maren 1990 lockade Kalmar AIK med fotbollsgymnasium och 
spel i näst högsta serien. 
 Hela hösten pendlade han till östra Småland, oftast med 
pappa Inge vid ratten. 
 – De tre åren där utvecklade mig mer som person än som 
fotbollsspelare. Vi var ett gott gäng som fortfarande träffas en 



gång om året. Framförallt fick jag lära mig att stå på egna ben, 
minns han efter återflytten till västkusten. 
 Där blev nästa adress Angered. Förortens dåvarande stolt-
het Gunnilse IS jagade en allsvensk plats. En säsong ledde 
laget med tolv poängs marginal, utan att lyckas knyta till 
säcken. 
 Martin stannade i fem säsonger innan längtan efter mo-
derklubben blev för stark. 

En motig återkomst 
Efter hemkomsten följde en motig period. De främsta egna 
talangerna försvann åt olika håll. Åsa tvingades fylla på under-
ifrån och med hitvärvade andraplansspelare. Laget föll ner i 
motsvarande division VI – och var hårsmånen från att hamna 
i sjuan. 
 – Det var en tråkig tid, minns Rastborg. Vi hamnade till 
slut på en oerhört låg nivå. Desto roligare att vi sedan kunde 
ta oss samman och klättra åt andra hållet. 
 Martin Rastborg blev själv involverad i en grupp som 
tog beslut om ”vision 2019”. Den gick ut på att lagom till 
100-årsjubiléet vara tillbaka i division III. 
 – Det var en småkaxig målsättning, medger han nu. Vi 
skulle göra det med huvudsakligen egenfostrade killar, plus 
några spetsspelare utifrån. 
 Med facit i hand kan sägas att målet lyckats till fullo. Nya 
talanger har fostrats med framgång. Flera egna produkter har 
återvänt efter utflykter åt andra håll, typ Sebastian Fransson, 
Jimmy Börjesson och Albin Nilsson. 
 Ett par värvade spelare har bidragit med kvalité, typ Robin 
Andersson och Kristian Kairouz. 

Övertygande kvalinsats 
Och längst bak lyste Martin Rastborg som den självklare 
ledargestalten. 44-åringen hade glädjen att få ta revansch på 

den trista rutschkanan utför genom att också bidra till upp-
flyttning genom tre serier. Inte minst avslutningen i fjol var 
minnesvärd. 
 Åsa avslutade med att vinna alla tre kvalmatcherna på ett 
övertygande sätt. Den kanske största centralfiguren var ålder-
mannen själv. 
 – Det var fantastiskt kul att kunna ta steget upp i trean. 
Man brinner lite extra i ett avgörande kval, säger han. 
 Rastborg tänker fortsätta sköta kroppen enligt tidigare 
modell, och därmed försöka hålla ett fast grepp om tröja 
nummer 100. 
 – Jag känner att jag kan bidra ett år till. Men jag vill för-
tjäna min plats, inte få den på gamla meriter, betonar han. 

Vid sidan om det egna spelandet och tränandet hinner Martin 
också med att sköta flickor 08-laget, tillsammans med fem 
andra ledare. 
 – Vi har 24 småtjejer som tränar en eller två gånger i veck-
an. Det viktigaste är att de tycker det är roligt att spela fotboll. 
Själv var jag bara fyra år när jag började. Det minns jag inte 
men det har mamma berättat. 
 Apropå tränare vill Martin Rastborg skicka en varm häls-
ning till Thorbjörn Svensson som under sin första säsong 
lyckades med ambitionen att föra upp Åsa IF i division III. 
 – En mycket duktig tränare som klarat att ersätta populäre 
Peter Hedman. Det vittnar inte minst vår spelaromröstning 
om. 13 av 15 gav honom betyget ”mycket bra”. 

■
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Vänsterfoten är Martin Rastborgs främsta vapen.  
Här demonstrerat i en talande stilstudie.
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Martin Rastborg.

RASTBORGS  
HÖJDPUNKTER
• ”Första segern i Åsacupen, 1985. 
Jag spelade tillsammans med 
ett år äldre killar, bland andra 
Mats Jönsson. Alla fick varsin 
plakett. Det var stort.”  

• ”Mitt första mål i superettan. Det 
var med Gunnilse i nuvarande 
superettan 1994, när vi slog 
Elfsborg med 1-0. Jag fick ett 
instick, blev fri och sköt mellan 
benen på målvakten.”  

• ”När vi tog oss upp i division III i 
fjol. Med undantag för matchen 
mot Fjärås gick vi rent hela 
hösten. Och bara segrar i kvalet 
var riktigt starkt.”



36   ÅSA IF 100 ÅR

Året innan hade tjejerna tagit sig ända 
till semifinal. Där blev det en rejäl över-
halning mot nordamerikanska Arizonas 
delstatslag. I den staten fanns över 6,5 
miljoner att välja bland, så… 
 – Enda målet inför 2008 var att för-
söka vinna hela cupen, förklarar Thomas 
Collin, en av sex ledare runt det fram-
gångsrika laget. 

Engagemanget runt 94-truppen var 
imponerande. Av totalt 48 tjejer i hela 
Åsa-området spelade 36 fotboll, eller 75 
procent. Det stora antalet tvingade trä-
narna att in dem i grupper. 
 – De flesta hade ett fantastiskt intres-
se. Det var aldrig tal om att hoppa över 
några träningar. Till att börja med, körde 
vi två pass i veckan. Efter hand ökades 
dosen till tre och fyra. 
 För att leda en så stor trupp krävdes 

en rejäl ledarstab. I den ingick Camilla 
Jisendal, Per Uppman, Henrik Dehlryd, 
Patrik Asperot, Per Steijner och Thomas 
Collin. 

Läger i Italien 
Inför det stora genombrottet sommaren 
08 förberedde sig truppen med ett trä-
ningsläger – i italienska Bergamo! För att 
finansiera resan till Glenn Strömbergs 
hemstad bidrog flickorna själva genom 
att städa stranden, panta burkar och sälja 
lotter. 
 Inför representationen på främmande 
mark försågs hela truppen med enhetliga 
kavajer och fastsydda Åsa IF-emblem. 
Den till synes lyxiga utrustningen var 
inhandlad på Gekås i Ullared. 
 – Värdarna blev nog rätt imponerade 
när vi landade på italiensk mark, gissar 
Collin. Vi fick ett väldigt fint mottag-

Gothia Cup 2008  

Resultat: GULD 

När Åsa IF tog hem 
världens största cup
Flickor födda 1994 är unika. 
Inget annat lag från Åsa 
IF har vunnit Gothia Cup 
– och segern kom nästan 
följdriktigt. 

Flickor 94 som vann Gothia Cup 2008.   Bakre raden från vänster: Evelina 
Brynzér, Victoria Uppman, Johanna Dehlryd, Sofia Bengtsson, Julia 

Henningsson, Simone Nordström, Linnea Bolin och Amanda Hillgren. 
Främre raden; Josefine Collin, Mimmi Asperot, Louise Högrell, Elin Åkeson, 

Mathilda Steijner, Evelina Hentilä och Andrea Petersson.
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ande. Tjejerna bodde två och två hemma hos familjer. 
 Åsa IF hann delta i en turnering i Como, där också lag från 
Juventus, Atalanta och ett college från USA ingick. 
 – Italienarna hade nog fått uppfattningen att vi var en 
svensk storklubb, säger Thomas Collin lätt leende. 
 Försöken att bjuda in Atalanta till Åsa lyckades aldrig. Men 
våra utsända representanter fick en upplevelse för livet. 
 Som uppladdning inför Gothia Cup var det också perfekt. 
Laget gick fram som en slåttermaskin i seriespelet. Allt motstånd 
mejades ner. 
 Enda besvikelsen var SM-slutspelet samma år. Där tog det 
slut i semifinalen, mot ett lag från Västerås. 
 Annars har flickorna tagit ett oräkneligt antal turnerings-
segrar genom åren. En gång i den stora Eskilscupen i Helsing-
borg möttes två Åsa-lag i finalen. 

Spelade in egna låtar 
Den viktigaste uppgiften var förstås världens största ungdom-
sturnering. Som en ploj inför Gothia Cup valde tjejerna ut låtar 
och spelade in en egen skiva i en studio i Göteborg. 
 Inledningsvis handlade det om en match om dagen, och 
laget reste fram och tillbaka. Under slutspelet var det flera dag-
liga matcher. Då stannade tjejerna kvar, vilade och laddade upp 
på ett kontor i stan. 

I semifinalen kom motståndet från Umeå. Åsa hade slagit dem 
på äkta gräs i SM. ”På konstgräs vinner vi lätt”, sa norrländskor-
na segersäkert. 
 Deras överdrivna självförtroende straffade sig. Gothia 
Cup-mötet slutade 3-0 till Åsa. 

 Vägen till finalen mot Askims IK var avklarad. Då insmög 
sig överraskande nog nervositet i otäck doser. 
 – Tjejerna var jättenervösa. Vi ledare försökte lugna dem 
genom att trycka på att det var en vanlig fotbollsmatch. Lag-
kaptenen Elin Åkesson höll ett fint brandtal, ungefär som en 
flygkapten inför starten. 
 Åtgärderna fick hjärtat att slå stillsammare. Tjejerna gick ut 
till matchen utan att darra mer än inför en vardaglig uppgift. 
När slutsignalen gick stod de som saliga segrare och fick motta 
den väldiga bucklan. 

Sprang hem div IV 
Redan som 13-14-åringar var sju flickor ordinarie i klubbens 
A-lag som sprang hem division IV med idel vinster. Åtta eller 
nio ingick i Hallandslaget. 
 Nu är de runt 25 år och egentligen i sin bästa fotbollsålder. 
Skadedrabbade Mimmi Asperot finns truppen hos nyblivna 
allsvenska laget Kungsbacka DFF och Victoria Uppman spelar i 
Qviding. 
 Åsa IF:s eget seniorlag försvann till följd av satsningen på 
KDFF. Att ett halvdussin gulsvarta tjejer flyttade dit ogillade 
Thomas Collin: 
 
Resultatmässigt har klubben naturligtvis gjort det jättebra som 
gått upp i allsvenskan. Men jag trodde aldrig på KDFF:s tanke 
att plocka de bästa från varje nordhalländsk förening. Och så 
fungerar det väl heller inte längre där? 

■

”Redan som 13-14-åringar 
var sju flickor ordinarie 
i klubbens A-lag som 
sprang hem div. IV  
med idel vinster.  
Åtta eller nio ingick  
i Hallandslaget.”

Ledaren Thomas Collin visar 
stolt upp Flickor 94:s väldiga 

pris från Gothia Cup. 
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1957 Hilbert Nyberg div 6 1 avancemang

1958 Hilbert Nyberg div 5 7

1959 Morgan Elfström div 5 7

1960 Ebbe Johnsson div 5 7

1961 Ebbe Johnsson div 5 6

1962 Karl-Erik Elgh div 5 7

1963 Hilbert Nyberg div 5 12 degraderad

1964 Lennart Johansson div 6 7

1965 Hegardt Andersson div 6 3

1966 Hegardt Andersson div 6 6

1967 Sven Karlsson div 6 5

1968 Sven Karlsson div 6 9

1969 Arne Johansson div 6 8

1970 Arne Johansson div 6 10

1971 Bo Jagler div 6 6

1972 Bo Jagler div 6 5

1973 Bo Jagler div 6 6

1974 Björn-Ulf Palm div 6 3

1975 Björn-Ulf Palm div 6 2

1976 Björn-Ulf Palm div 6 1 avancemang

1977 Björn-Ulf Palm div 5 5

1978 Thomas Bloom div 5 2

1979 Thomas Bloom div 5 3

1980 Thomas Bloom div 5 1 avancemang

1981 Thomas Bloom div 4 3

1982 Thomas Bloom div 4 2

1983 Owe Rundberg div 4 1 avancemang

1984 Owe Rundberg div 3 2

1985 Sven Granqvist div 3 5

1986 Bo Johansson div 3 3 avancemang

1987 Bo Johansson div 2 10

1988 Bengt Carnelid div 2 7

1989 Bo Jangvik div 2 3

1990 Bo Jangvik div 2 4

1991 Owe Rundberg div 2 2

kval 4

1992 Owe Rundberg div 2 6

kval 7 degraderad

1993 Lars Zetterberg div 3 3

1994 Lars Zetterberg div 3 1 avancemang

1995 Hans Gren div 2 9

1996 Hans Gren div 2 6

1997 Rolf Svensson div 2 6

1998 1/2 Rolf Svensson

1998 2/2 Gunder Bengtsson div 2 12 degraderad

1999 Lasse Samulsson div 3 10 degraderad

2000 Hans Persson div 4 3

2001 Hans Persson div 4 6

2002 Hans Persson div 4 6

2003 Göran Eriksson div 4 3

2004 Göran Eriksson div 4 9

2005 Martin Rastborg div 4 3

2006 Martin Rastborg div 4 10 degraderad

2007 Martin Rastborg div 5 5 avancemang

2008 Nicklas Sernevall div 4 9

2009 Nicklas Sernevall div 4 5

2010 Nicklas Sernevall div 4 2 avancemang 
serieomläggn

2011 Nicklas Sernevall div 4 elit 11 degraderad

2012 1/2 Magnus Bohlin

2012 2/2 Hedman/Dehlryd/Begovic div 4 12 degraderad

2013 Janne Gustavsson div 5 8

2014 Martin Andersson div 5 7

2015 Peter Hedman div 5 2 avancemang 
serieomläggn

2016 Peter Hedman div 5 1 avancemang

2017 Peter Hedman div 4 2

2017 kval 2

2018 Thorbjörn Svensson div 4 2

2018 kval 1 avancemang

2019 Thorbjörn Svensson div 3   

Tränarna som fört  
Åsa IF t ill toppen

År Tränare Serie Plac.

Här är föreningens tränare och placeringar  
för representationslaget i modern tid.

År Tränare Serie Plac.
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Thomas Bloom

Tränare 
1978-1982

Bo Johansson

Tränare 
1986-1987

Hans Gren

Tränare 
1995-1996

Peter Hedman

Tränare 
2015-2017

Owe Rundberg

Tränare 
1983-1984, 1991-1992

Bo Jangvik

Tränare 
1989-1990

Martin Rastborg

Tränare 
2005-2007

Torbjörn Svensson

Tränare 
2018-

Nicklas Sernevall 

Tränare 
2008-2011

Hans Persson

Tränare 
2000-2002
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1921 Leonard Gårdne Olof Johnsson
1922 Leonard Gårdne Olof Johnsson
1923 Leonard Gårdne Olof Johnsson
1924 Leonard Gårdne Olof Johnsson
1925 Leonard Gårdne Olof Johnsson
1926 Leonard Gårdne Olof Johnsson
1927 Leonard Gårdne Olof Johnsson
1928 Leonard Gårdne Olof Johnsson
1929 Leonard Gårdne Olof Johnsson
1930 Leonard Gårdne Olof Johnsson
1931 Leonard Gårdne Olof Johnsson
1932 Elof Andersson Nils Hansson
1933 Anders Höök Nils Hansson
1934 Anders Höök Bertil Ölmeby
1935 Leonard Gårdne Bertil Ölmeby
1936 Leonard Gårdne Bertil Ölmeby
1937 Leonard Gårdne Bertil Ölmeby
1938 Lennart Börjesson Bertil Ölmeby
1939 Lennart Börjesson Einar Börjesson
1940 Lennart Börjesson Einar Börjesson
1941 Lennart Börjesson Henry Börjesson

1942 Lennart Börjesson Arne Börjesson
1943 Lennart Börjesson Arne Börjesson
1944 Lennart Börjesson Arne Börjesson
1945 Gustav Höök Arne Börjesson
1946 Bertil Ölmeby Arne Börjesson
1947 Lennart Alexandersson Arne Börjesson
1948 Lennart Alexandersson Arne Börjesson
1949 Lennart Alexandersson Arne Börjesson
1950 Lennart Alexandersson Arne Börjesson
1951 Lennart Alexandersson Arne Börjesson
1952 Lennart Alexandersson Arne Börjesson
1953 Lennart Alexandersson Arne Börjesson
1954 Lennart Alexandersson Arne Börjesson
1955 Holmfrid Börjesson Arne Börjesson
1956 Holmfrid Börjesson Arne Börjesson
1957 Holmfrid Börjesson Arne Börjesson
1958 Holmfrid Börjesson Arne Börjesson
1959 Holmfrid Börjesson Arne Börjesson
1960 Gösta Johansson Arne Börjesson
1961 Stig Johansson Arne Börjesson
1962 Lennart Alexandersson Arne Börjesson

År Ordförande Kassör År Ordförande Kassör

Lennart Alexandersson

Ordförande 
1947-1954, 1962  
och 1972-1975

Kenneth Nilsson

Ordförande  
1992-2005 
Kassör  
2011-2013

Stig Johansson

Ordförande  
1961 och 1976-1991

Martin Blomster

Ordförande  
2011-

Ordföranden och  
kassörer  genom åren



ÅSA IF 100 ÅR   41

1963 Gösta Johansson Arne Börjesson
1964 Gösta Johansson Arne Börjesson
1965 Gösta Johansson Arne Börjesson
1966 Gösta Johansson Arne Börjesson
1967 Gösta Johansson Arne Börjesson
1968 Gösta Johansson Arne Börjesson
1969 Gösta Johansson Arne Börjesson
1970 Erland Andersson Christer Larsson
1971 Gösta Johansson Christer Larsson
1972 Lennart Alexandersson Christer Larsson
1973 Lennart Alexandersson Christer Larsson
1974 Lennart Alexandersson Christer Larsson
1975 Lennart Alexandersson Christer Larsson
1976 Stig Johansson Tore Johansson
1977 Stig Johansson Tore Johansson
1978 Stig Johansson Tore Johansson
1979 Stig Johansson Tore Johansson
1980 Stig Johansson Jan Karlsson
1981 Stig Johansson Jan Karlsson
1982 Stig Johansson Jan Karlsson
1983 Stig Johansson Jan Karlsson
1984 Stig Johansson Kenneth Ander
1985 Stig Johansson Kenneth Ander
1986 Stig Johansson Jan Karlsson
1987 Stig Johansson Jan Karlsson
1988 Stig Johansson Jan Karlsson
1989 Stig Johansson Jan Karlsson
1990 Stig Johansson Stig Johansson
1991 Stig Johansson Hasse Petersson

1992 Kenneth Nilsson Hasse Petersson
1993 Kenneth Nilsson Hasse Petersson
1994 Kenneth Nilsson Hasse Petersson
1995 Kenneth Nilsson Hasse Petersson
1996 Kenneth Nilsson Willy Karlsson
1997 Kenneth Nilsson Willy Karlsson
1998 Kenneth Nilsson Willy Karlsson
1999 Kenneth Nilsson Hasse Pettersson
2000 Kenneth Nilsson Hasse Pettersson
2001 Kenneth Nilsson Hasse Pettersson
2002 Kenneth Nilsson Hasse Pettersson
2003 Kenneth Nilsson Tore Johansson
2004 Kenneth Nilsson Tore Johansson
2005 Kenneth Nilsson Tore Johansson
2006 Ragnar Averius Tore Johansson
2007 Ragnar Averius Tore Johansson
2008 Ragnar Averius/Tore Johansson Tore Johansson
2009 Toomas Grünberg Tore Johansson
2010 Toomas Grünberg Tore Johansson
2011 Martin Blomster Kenneth Nilsson
2012 Martin Blomster Kenneth Nilsson
2013 Martin Blomster Kenneth Nilsson
2014 Martin Blomster Eva Lundström
2015 Martin Blomster Eva Lundström
2016 Martin Blomster Eva Lundström
2017 Martin Blomster Tore Johansson
2018 Martin Blomster Tore Johansson
2019 Martin Blomster Tore Johansson

År Ordförande Kassör År Ordförande Kassör

Arne Börjesson

Kassör  
1942-1969

Christer Larsson

Kassör  
1970-1975

Tore Johansson

Kassör  
1976-1979, 2003-2009 och 
2017-

Hasse Pettersson

Kassör  
1991-1995 och 1999-2002
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Bakre raden från vänster: Leif Nyström massör, William Berntsson, Mikael Andersson, Eric Pettersson, Andreas Källman, Roland Lindmark 
lagledare, Fredrik Andersson, Kevin Andersson, Pontus Stensson, Filip Sundvisson, James Evans, Markus Fransson, Simon Herrmann, 
Andreas Källman, Fredrik Gustafsson, Carl Andell, Martin Larsson, Viktor Bolin, Niclas Blanc, herransvarig, Eric Ahrenberg, Raissa Lulendo, 
Peter Hedman tränare, Håkan Bolin, Kerry Hellström herransvarig och Mathias Karlsson. Främre raden: Sebastian Fransson, Daniel Molin 
ass tränare, Johan Blomberg, Martin Rastborg, Simon Wollbrant, Carl Evans, Fredric Hult, Joakim Larsson och Anton Andersson.

Bakre raden från vänster: Peter Hedman tränare, Fredric Hult, Mikael Andersson, Kalle Johansson, Joakim Larsson, Eric Pettersson, 
Max Whitmer, Simon Herrmann, Håkan Bolin, Mathias Karlsson och Roland Lindmark lagledare. Främre raden: André Vikstrand, Martin 
Rastborg, Carl Thilander, Sebastian Fransson, Daniel Molin ass tränare, Markus Fransson, William Berntsson, Robin Andersson, Viktor 
Bolin och Pontus Stensson

Laget som gick upp tre 
div isioner på fyra år

2015 – A-laget som kom tvåa i div 5 och gick  upp i nya div 5.

2016 – A-laget som vann serien och gick  upp i div 4.  
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Bakre raden från vänster: Sebastian Fransson, Fredrik Hult, Tobias Nordström, Lukas Hellström, Joakim Larsson, Wille Winald, Eric Ahrenberg, 
Eric Pettersson, Simon Herrmann, Thorbjörn Svensson tränare, Roland Lindmark lagledare, Kerry Hellström herransvarig och Maliq Goq 
materialförvaltare. Främre raden: Robin Andersson, Viktor Bolin, Jimmy Börjesson, Carl Evans, Raissa Lulendo, William Berntsson, Kalle 
Johansson, Kristian Kairouz och Martin Rastborg. Liggande: Daniel Molin ass. tränare och Albin Nilsson

2018 – A-laget som blev tvåa i serien,  vann kvalet och gick  upp i div 3.

1 2

3 

4

5 

6 

7 

1. William Berntsson.
2. Sebastian Fransson.
3. Joakim Larsson.
4. Tobias Nordström.
5. Vår målvakt Robin Andersson.
6. Albin Nilsson.
7. Kristian Kairouz.
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Det blev ett generationernas möte som fotbollsälskarna sent 
kommer att glömma. Till succén bidrog inte minst matchens 
särklassige veteran. Gunnar Gren, 63 fyllda, showade och 
trivdes tillsammans med spelare som han nästan kunde vara 
farfar till. 
 Kvällstidningen GT ägnade dagen efter hela sitt mitt-
uppslag åt fotbollsprofessor Gren. Under rubriken ”Bland 
proffsen ännu vid 63 års ålder... ” skrev reportern Ingvar 
Jacobsson: 

 ”Gunnar Gren blev i går kväll den ungdomliga Åsa- 
publikens specielle favorit. De tyckte det var strongt av den 
gamle mannen med den kala hjässan att ge sig ut i kamp om 
bollen med 30-40 år yngre spelare. Eller som en tonårsflicka 
uttryckte det i pausen: Andra halvleken blir roligare – då får 
vi Gunnar på vår sida. 
 ”Åh, de skulle bara veta dessa ungdomar, vad Gunnar 
Gren uträttat på fotbollsplanerna genom åren. Dan Corne-
liusson och Torbjörn Nilsson får äta lite mera gröt innan de 

Vem skulle vara speaker på galan om inte allas vår Leif ”Loket”  Olsson, som på den tiden var mer lokal storhet än rikskändis. Här 
intervjuar han Glenn Strömberg.

Gunnar Grens sista  
match när Åsa satte  
publikrekord
5 juni 1984 noterade Åsa Idrottsplats ett svårslaget publikrekord. 5 043 åskådare såg ett rent proffslag 
med totalt 564 A-landskamper möta en Hallands-kombination. Mannen bakom matchen var vår dåva-
rande fotbollsordförande Jan Hansson som via sina kontakter fick gamla och nya stjärnor att ställa upp 
gratis. 
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”Åh, de skulle bara veta dessa ungdomar, vad 
Gunnar Gren uträttat på fotbollsplanerna 

genom åren. Dan Corneliusson och Torbjörn 
Nilsson får äta lite mera gröt innan de varit  

med om lika mycket som Gunnar Gren.”

Gunnar Gren.
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Gunnar Gren skojade friskt med sina 30-40 år yngre motståndare, 
till publikens uppenbarliga förtjusning. Här är det Sören Wallnedahl 
från Mårdaklev som försöker ta bollen från fotbollsprofessorn.

varit med om lika mycket som Gunnar Gren.” 
 Den oförglömliga matchen skulle visa sig bli Grens sista 
framträdande på en fotbollsplan. I fortsättningen nöjde han 
sig med att följa idrotten från läktarplats. I november 1991 
avled landets så långt kanske störste spelare, 71 år gammal. 

Mycket jobb bakom 
Idén om proffsgalan föddes av fotbollsbas Hansson inför Åsa 
IF:s 65-årsjubileum. Många tyckte att det lät väl fantastiskt 
att just vår klubb skulle lyckas samla gräddan av Sveriges 
utländska stjärnor genom alla tider. Och visst krävdes det 
mycket arbete, mycket lirkande, mycket goda kontakter och 
mycket tur för att få evenemanget till stånd. 
 Vid den aktuella tidpunkten spelade Glenn Strömberg 
som proffs i Atalanta, Glenn Hysén i Fiorentina, Dan Corne-
liusson i Stuttgart och Torbjörn Nilsson just återbördad till 
IFK Göteborg som var mitt inne i den allsvenska säsongen. 
Bara att hitta en sommardag när alla var tillgängliga visade 
sig nära nog hopplöst. 
 Gamla tiders storheter i all ära, för att få riktig snits på 
galan måste den nutida generationens affischnamn ställa upp. 
Ett par dagar före avspark såg det riktigt mörkt ut. Corneli-
usson firade semester på Rhodos, Strömberg var kvar i Italien 
och Nilsson oroades över att Blåvitt-tränaren Björn Wester-
berg skulle ge honom spelförbud. Alla bitar föll till slut på 
plats och aldrig har ett mer meriterat svenskt fotbollslag upp-
rätt på samma plan. 

Tack  för hjälpen,  HN
Till det kolossala publikintresset bidrog en snillrik upplägg-
ning på arrangemanget. Motståndarlaget kallades nämligen 
Team HN och nominerades av Hallands Nyheter läsare. De 
fick rösta fram spelarna från 23 olika klubbar i spridnings-
området. 
 Redaktionen i Falkenberg översköljdes med inskickade 
talonger. Glädjande nog var det en ung och lovande Åsa-kille 
som fick allra flest röster, Jan Börjesson. En annan utvald 
talang som några år senare skulle dra på sig den svartgula 
dräkten var Fredrik ”Fimpen” Elofsson från IFK Fjärås. 
 Supporterklubben och idrottsplatskommittén hade gar-
derat sig för en massinvasion av aldrig tidigare skådat slag. 
En stor långtradare transporterade hit en monterbar läktare 
från Göteborg Fritid. Den erbjöd plats för bortåt 2 000 per-
soner, men den var jobbig att hantera. Utan Evert Petersson 
och hans starka stab hade den nog aldrig kommit upp. Från 
Kungsbacka anlände en annan portabel läktare som gav oss 
möjlighet att plocka in ytterligare 500-600 människor. 
 Den ordinarie parkeringsplatsen i gröngräset utanför 
idrottsplatsen förslog naturligtvis inte långt. 1000-tals for-
don stod uppställda i hela samhället, många i stora badviken 
och på Åsa C. 
 Trots trängseln och köerna tycktes alla vara nöjda med 
festföreställningen. Till den goda stämningen bidrog spea-
kern Leif ”Loket” Olsson som på sitt oefterhärmliga sätt fick 
jättepubliken att trivas. 
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Stilstudie av en mästare: Torbjörn Nilsson gömmer undan bollen för Åsa IF:s duktige 
representant i Team HN, Janne Börjesson.

Tidernas svenska proff slag.  Bakre raden från vänster: Gunnar Gren (57 A-landskamper, proffs i Milan, Fiorentina och Genua), Jörgen 
Pettersson (33 i ishockey, St Louis), Örjan Persson (48, Dundee och Glasgow Rangers), Glenn Hysén (68, Eindhoven, Fiorentina och 
Liverpool). Agne Simonsson (51, Real Madrid och Real Sociedad), Glenn Strömberg (52, Benfica och Atalanta) och Jan Olsson (22, 
Stuttgart). Främre raden: Björn Nordqvist (115, Eindhoven och Minnesota), Ove Kindvall (43, Feyenoord), Dan Corneliusson (43, Stuttgart, 
Como och Wettingen). Jan Nordstöm (Groningen), Reine Almqvist (4, Seattle) och Torbjörn Nilsson (28, Eindhoven och Kaiserslautern).

 Kvällens överskott för Åsa IF blev 
115 000 kronor. Omräknat till dagens 
penningvärde motsvarar det 265 000 
kronor. 
 Många imponerades av proffsens 
tålmodighet vid autografblocken. Så-
lunda satte sig nyblivne italienaren 
Glenn Strömberg ned vid ett bord i 
serveringen och skrev sitt namn oav-
brutet i 45 minuter. 
 Efter matchen samlades spelare och 
funktionärer till ett trevligt samkväm 
med rostbiff och potatissallad i Idrotts-
gården. 
 Värmande för alla ideella krafter 
som låg bakom succén var att insän-
darskribenten Monica Svensson, Tuve, 
några dagar senare ville dela ut 1 000 
röda rosor till Åsa IF i GT: 
 ”Helt fantastiskt arrangemang med 
proffslirarna. Det var den roligaste 
fotboll jag sett i hela mitt liv och ändå 
är jag rätt ofta på Ullevi. Och vad fint 
ordnat det var med transporterna dit. 
Parkeringsplats en bra bit utanför och 
gratis busstransport till arenan. Top-
pen.” 

 ■
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Tidig planering är grundpelaren i Persbratts syssla. En förut-
sättning för ett lyckat arrangemang är att föräldrarna ställer upp 
och hjälper till. 
 – Det gör de väldigt bra överlag, tycker jag. Sedan dyker det 
alltid upp problem, men de får man lösa efter hand. 
Ledningen för Åsacupen har varje år att fördela cirka 400 
arbetspass. Antalet deltagande lag har varierat genom åren. 
Toppnoteringen är 360 lag och 400 övernattningar i samhällets 
skolor. 
 Bredvid uppdraget som föreningens vice ordförande har 
Katarina Persbratt fått uppleva mycket under sina sju år i Åsa-
cup-staben, varav de senaste två åren som cupgeneral. 
En gång tog den hårda vinden tag i en hoppborg och fick den 
att flyga iväg, rakt in i en träddunge. En annan gång blev det ett 
ruggigt åskväder som bröt allt spel i en dryg halvtimme. 

Åsacupen en 50-åring  
som bara blir bättre
Hallands äldsta ungdomsturnering firar 50-årsjubileum. Den senaste basen för 
Åsacupen heter Katarina Persbratt. 
 – Mycket jobb men jätteroligt med teamwork, säger den uppskattade chefen. 

Katarina Persbratt har genom sitt 
strukturerade arbete bidragit till  
att utveckla Åsacupen. 

”Ungdomssektionen har alltid haft en 
stabil ekonomi. De första åren drygades 

inkomsterna ut genom att medlemmarna 
städade stranden. För det arbetet fick 

föreningen 1 000 kronor, vilket  
var mycket på den tiden”

Åsacupen lockar varje år tusentals besökare.
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Många bakom
Åsacupsuccén
Många hjälper till att göra Åsacupen till 
en årlig succé. Det gäller alla föräldrar 
till fotbollsspelande barn i Åsa IF. Det 
gäller också aktiva spelare från 15 år 
och uppåt.
 
Alla familjer bidrar med:

 Bakverk till cuphelgen

 Specerier till lotteriet

 Arbete på någon av stationerna, oftast 3-6 timmar 
 
Stationerna:  
 Restaurang/café där allehanda varor serveras

 Städgrupp ser till att cupen blir fräsch

 Omklädningsrum där besökande lag byter om

 Matsalen där övernattande äter frukost och middag

 Nattvakter

 Informationstält och kansli

 Matchvärdar

 Sjukvård

 Bygga och riva cupen 
 
Staben:  
 Åsacupgeneral håller ihop cupen och samarbetar   

 med kansliet under året 

 Servering/hamburgeri gör matbeställningar och 
 fördelar arbetet i serveringstältet.

 Personalansvarig fördelar alla pass på de ca 400   
 föräldrar och ungdomar som ska jobba

 Infotält/sjukvård gör schema och fördelar pass för   
 föräldrar med vana från sjukvården

 Domaransvarig planerar domare till alla matcher

 Byggansvarig leder arbetet under uppbyggnad  
 och rivning

 Logiansvarig har kontakt med kommunen, skolan,  
 fritidsförvaltningen och samordnar de övernattande

 Städansvarig fördelar arbetet för föräldrarna

 Lotteriansvarig samlar ihop bidrag från föräldrar och  
 skaffar övriga vinster 

 Parkeringen fördelas till ett lag att ta hand om

 Kansliet gör ett stort jobb under året så att allt   
 fungerar under cuphelgen

 Men annars är det mest glada minnen hon har med sig från 
sommarens höjdare: 
 – Man får möta nästan bara glada och nöjda besökare. En 
del lag återkommer varje år och strör beröm över arrangemang-
et. I samband med cupen gör många lag roliga saker tillsam-
mans, allt ifrån besök på Liseberg till att njuta av vårt fina Åsa 
med bad och sol om vädret tillåter. 

Inge och Lennart bakom 
Ursprungsmännen bakom arrangemanget var Inge Andersson 
och bortgångne Lennart Johansson
 Arrangemanget började med badfotboll i slutet av 60-talet. 
Snart fick organisationen fastare former. Startåret deltog sju 
föreningar med 20 lag i fyra klasser. Matcherna spelades 2 x 20 
minuter och turneringen pågick en hel vecka. 
 Bernt Olsson på Magnus Sport hjälpte till de första åren. 
Annars var det Inge och Lennart som skötte det mesta. De lin-
jerade fotbollsplanen med sågspån, skickade ut inbjudningar, 
tiggde priser, skaffade smörgåsar i Åsahallen och bageriet till 
domarna, och såg till att allt flöt som det skulle. De kvinnor 
som var engagerade i föreningen ordnade lotterier. 
 Ur gamla protokoll framgår bland annat att Lars-Eric Samu-
elsson 1975 utsågs till bäste Åsaspelare i äldsta klassen och att 
nioårige Stefan Krantz var bäst i den yngsta av fyra klasser. 
 Förutom Åsacupen hade Lennart Johansson hand om pojk- 
och juniorlaget där Hans Karlsson, Hasse Petersson, Bo-Göran 
Gunnarsson och flera andra blivande A-lagsspelare höll till. Inge 
ansvarade för knattelaget med Jan Rastborg, Jan Börjesson och 
Stefan Krantz. 

Björkén svårflir tad 
Halvard Björkén var kassör från starten av Åsacupen. Han höll 
hårt i penningpungen och bidrog starkt till att det ekonomiska 
utfallet blev så gott. 
 En hel del pengar har alltså flutit in i genom Åsacupen. Ung-

Lennart Johansson (stående) och Inge Andersson startade Åsa-
cupen för 50 år sedan.
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domssektionen har alltid haft en stabil 
ekonomi. De första åren drygades inkom-
sterna ut genom att medlemmarna städade 
stranden. För det arbetet fick föreningen 
1 000 kronor, vilket var mycket på den 
tiden. 
 Med Asger Rasmussen, frisören i 
Frillesås, som kontaktman ordnades flera 
resor till Danmark för pojkarna. Karl-Er-
ik och Folke Alexandersson lånade en 
skolbuss från Horred och turades om att 
köra. Legoland och Lejonparken var giv-
na utflyktsmål. 
 Föräldraintresset för Åsacupen har 
växt efterhand. De första somrarna var 
åskådarskaran mycket blygsam. Numera 
lockar cupen som bekant tusentals spela-
re, mammor, pappor, syskon och andra 
anhöriga. 

Skrea kom tvåa 
Åsa IF var ensam i Halland om att ar-
rangera en ungdomscup fram till 1975. 
Då nappade Skrea IF på idén och sedan 
har många följt efter. 
 1979 slutade Inge Andersson och 
Lennart Johansson. Tiden ville inte läng-
re räcka till. Ny cupgeneral blev Sture 
Carlsson. Senare inträdde Lennart Hylén 
och Kenneth Ander. 
 Under 90-talet var ungdoms- 
sektionens dåvarande ordförande Nils 
Attlefelt också cupgeneral. Han var tek-
niskt kunnig och tog datan till hjälp. Så 
då började uppläggning, spelprogram och 
tabeller göras via behändig dator. 
 Efter millennieskiftet har tekniken 
förfinats ytterligare. I dag skulle det 
knappast längre vara möjligt att arrangera 
en turnering av det här slaget utan da-
torns hjälp. 
 Det kan Katarina Persbratt intyga. 
Efter sin tid som högsta bas lämnar hon 
nu över ansvaret för att hinna ägna sig åt 
andra sysslor. 

■

Flickor 95 vann Åsacupen 2006.  Bakre raden från vänster: Elin Palage, Hanna Pousette, 
Ebba Blomén, Evelina Hentilä, Ebba Bergström och Christian Andersson ledare. Främre 
raden: Tina Hentilä ledare, Josefin Johannesson, Emilia Bengtsson, Linn Johansson, 
Alexandra Johansson och Marie Hagström ledare.

Pojkar 77 vann Åsacupen 1988 med sitt svarta lag.  Bakre raden från vänster: ledaren Kjell 
Johannison, Martin Andreasson, Melker Johannison, Daniel Pärlö, Pontus Palmqvist, Simon 
Danielsson, Johan Kennemyr och ledaren Kennet Carlsson. Främre raden: Christian Karlsson, 
Niklas Oskarsson och Gustav Olsson. Liggande: Jonas Carlsson.

Pojkar 68 vann sin klass i Åsacupen 1981.  Bakre raden från vänster: ledaren Roy Jannesson, 
Christer Hansson, Benny Pettersson, Jimmy Hylén och Thomas ”Tarra” Johansson. Främre 
raden: Kenny Wassberg, Patrik Hjärn och Anders Havner. Liggande: Mikael Johansson.





Proffsgalan 1984 är en av höjdpunkterna i Åsa IF:s 
100-åriga historia. Många av de 5 043 åskådarna som 
noterade ett svårslaget publikrekord syns på denna 
imponerande vybild över Åsa Idrottsplats. 
Om denna oförglömliga upplevelse och mycket 
annat berättar vi i den här jubileumsskriften som 
kommit till stånd genom vänligt bemötande från 
många både unga och gamla medlemmar. 
Ett särskilt tack vill vi rikta till de fotografer som 
svarat för merparten av bildmaterialet: Anders 
Deros, Roger Nilsson, Åke Thim, Jan Wiridén,  
Claes-Göran Sandblom, Tobias Sandblom och  
Bengt Karlsson.

1919-2019

Åsa IF delar ut jubileumsskriften till 
alla hushåll i bygden. För att kunna 
täcka en del av kostnaderna för 
skriften tar vi tacksamt emot ett litet 
bidrag från alla som tycker att den  
är läsvärd.

Tack på förhand! 
Åsa IF

Bankgiro 5407-3697 
Swish 1233219391


