
Idrottsklubben Vena historik

När Idrottsklubben Vena fyllde 25 år, 1952 stod följande notis i Nya Lidköpings 
Tidning: Vi satt ett gäng grabbar i en skogssluttning och resonerade om fotboll. Det 
var då vi kom på idén att starta en förening, den 16 april 932 bildades den och fyra 
av dessa har vi glädjen av att ha med oss här idag, nämligen: Olle Larsson, Sven 
Olein, Rudolf Gustavsson och Sven Sandberg vill jag särskilt hälsa hjärtligt välkomna
hit. Naturligtvis alla ni andra också hjärtligt välkomna! Det dröjde inte länge förrän de 
inköpte en liten stuga vid oljeverken vilken de sedan flyttade till Vena, stugan blev 
sedan omgjord men är dock till största delen oförändrad. Även fotbollsplan 
Venavallen alltså, har vi iordningsställt, vi röjde mark och sen började vi spela bol på 
allvar står det i referatet från tidningen vars urklipp vi tacksamt fått låna av familjen 
Norisma. Om vi sen tittar på Venas första fotbollsmatch enligt idrottsboken, var det 
en hemmamatch mot Hellekis, men planen var nog inte så bra eller ska vi skylla på 
domaren, Vena fick nämligen stryk med hela 8-0. Efter den matchen står inga 
resultat förrän 19354, då började de redan spela den 22 april med en match mot Sils 
IF som de vann över med hela 5-2. Holger Nilsson gjorde 4 mål och Georg Larsson 1
mål. Det var 27 st. matcher det året, den sista spelades den 6 oktober då Sils IF fick 
revansch och vann med 4-1, Venas mål gjordes av Birger Engkvist. En av de stora 
målspottarna i Vena har jag förstått är en som är ed här idag, nämligen Rudolf 
Gustavsson, du började redan 25 april 1935 med att göra ett mål på 
Råbäck och har sedan varit med i 246 Vena matcher enligt denna bok, ja du har varit
med två stycken matcher i B-laget så sent som 1961 alltså 29 år som aktiv spelare, 
inga dåliga grejor det. En stor blomma måste du ha. Jag har studerat idrottsbokens 
resultat där varje match är inskriven och tittat på hur många mål Vena gjort, 
respektive fått inskjutna mot sig,

10 april Vena - Lerdala 3-0
13 mars 1938 Vena – Hellekis 1-11

Det första protokollet fört vid möte på Vena den 21 april 1932. Mötet öppnades av 
Olle Larsson: Val av styrelse Olle Larsson ordförande, Erik Berger sekreterare, Oskar
Sandell kassör.

Mötet beslutade att inträdesavgiften skall var en krona, en fråga om endast folk från 
Österplana socken skall äga inträde

De i föreningen bordlades till nästa möte. Nästa möte var redan den 24 april då 
beslutades att låta trycka 75 stycken stadgar som skall säljas till medlemmarna till ett
pris av 10 öre styck. Ett förslag av Erik Berger att föreningen skall heta Idrottsklubben
Vena godkändes av mötet. Vidare beslutade mötet att föreningen skall intaga 
medlemmar även från andra socknar. Val av styrelse företogs varvid valdes till 
ordförande Olle Larsson, sekreterare Gösta Sandell, kassör Oskar Sandell, vice 
ordförande Sven Thörn, vice sekreterare Sigge Johansson, uppbördsman Ragnar 
Backman. Virket till målen skall inköpas av Oskar Sandell för ett pris av 60 öre per4 
meter. Att inköpa protokollsbok och kassaböcker utsågs undertecknad.



Dag som ovan: Gösta Sandell sekreterare. Nästa protokollsförda möte den 24 maj, 
och så ett den 28 juli och så ytterligare ett den 21 november, då behandlades och 
beslutades att föreningen skall ingå i Svensk fotbollsförbundet. Mötet beslutade 
vidare att tillsätta en förrådsförvaltare som skall mottaga alla föreningens dräkter och 
skor till vinterförvaring och ersättning härför skall han erhålla tio kronor, mötet valde 
Ragnar Backman vilken åtog sig uppdraget. Protokoll fört vid årsmöte onsdagen den 
1 februari 1933:

Styrelsen för 1933 valdes: ordförande Olle Larsson, vice ordförande Sven Thörn, 
sekreterare Gösta Sandell, vice sekreterare Erik Thörn, kassör Oskar Sandell, 
uppbördsmän: Ragnar Backman, revisorer Holger Sandberg, Bror Svensson, Sven 
Oldin, Bertil Lindblom, Karl Svensson, Sigge Johansson och Birger Engkvist. För 
affischering: Gunnar Immerstrand, Ragnar Backman, Åke Sandén och Ivan 
Hassellöv. Mötet beslöt att alla som fyllt 14 år skall erhålla medlemskap, de som inte 
har betalt sin årsavgift skall strykas ur föreningen. Medlemsantalet var vid årsskiftet 
42 stycken. Vid nästa möte 6 juni 1933 beslöts att ett förslag från Ragnar Backman 
att alla spelare skall erhålla en flaska dricka var vid hemmamatcherna. 1933 var ett 
lyckosamt år, A-laget spelade 18 st. vänskapsmatcher, vunnit 9 en oavgjord och 
förlorat 8 målkvot 53-53, samt spelat 65 seriematcher vunnit 2, oavgjorda 2, samt 
förlorat 2 målkvot 9-11. Enligt protokollutdrag: Rune Thörnberg.

Idrottskamrater från IK Vena

Olle Larsson 17/2-12 Rune Thörn
Sven Oldin 16/5-11 Hans Odh
Rudolf Gustavsson 13/12-12 Rune Borg
Georg Larsson 13/9-15 Sigge Borg
Harry Gustavsson 19/8-10 Bert Persson
Gunnar Thörn 16/10-13 Mats Lundström
Axel Johansson 14/2-19 Evert Lundström 
Karl-Erik Persson 18/-17 Erik Gustavsson
Ivan Thörnberg 29/8-20 Nils Gustavsson
Rune Thörnberg 19/12-21 Sven Gunnarsson
Ingvar Berg 25/10-23 Arne Larsson
Roland Johansson 22/11-24 Per Nordstedt
Folke Korsell 5/6-23 Olle Johansson
Ossian Nilsson 20/9-10 Josef Thörn
Nilsson Egon Thörn
David Thörn 27/9-21 Karl-Erik Haglund
Ivan Hassellöv 21/11-16 Stig Ligne
Sven Engqvist Sven Sandberg
Karl-Erik Lind Gösta Bengtsson
Sture Eriksson Gösta Thor
Gunnar Apell Arne Klasson
Gösta Nilsson Folke Thyrell



Ero Norisma Ingvar Widell
Egon Storm Alf Oldin
Sven Kämpe Gunnar Kämpe

Ordförande respektive vice ordförande åren 1932-1947

År Ordförande Vice ordförande
1932-1935 Olov Larsson Sven Thörn
1935-1937 Bror Svensson Sven Adamsson
1937-1938 Birger Engkvist Rudolf Gustavsson
1938-1939 Gunnar Häggstam Sven Oldin
1939-1947 Georg Larsson Erik Thörnberg 1939-
1941
                                                     Ej namngiven 1942
                                                    Erik Johansson 1943
                                                    Evert Thörnberg 1944-
1947

Efter 1947 finns inga protokollförda möten i detta material, bara laguppställningar och
resultat.

Enligt tidningsurklippet vill jag citera följande: Bror Svensson ger upp sitt kära Vena 
efter 37 år –Vena går upp i Trolmen året var 1969.


