Stock Car i Handen på 50-talet

Klart för start, nån gång i mitten på 50-talet
Efter speedwayepoken på Södra Motostadion kom en ny gren av motorsport till
Handen, Stock Car.
År 1954 var det premiär och under några år framöver blev det nya flugan,
åskådare i tusentals tog sig till banan för att beskåda denna spektakulära form av
biltävling där nästan allt var tillåtet. Man byggde om och förstärkte amerikanska
förkrigsbilar för att få en viss form av säkerhet för förarna. Arrangörer var
Vendelsö MK, stora i Stockholmstrakten på den tiden inom motorsport,
Ett flertal lokala tävlande deltog, familjen Swéden som då hade Gulfmacken i
Handen och fd slaktaren från Västerhaninge, Adolf Vidlund blev publikfavoriter.
1955 spelade man in en Åsa-Nissefilm här, naturligtvis vann den klurige
smålänningen det racet. Han hade ju uppfunnit ett raketbränsle för bilar…

Tävlingssekvenserna spelades in på
Södra Motorstadion

Gillets Olle Flodby skrev ner lite inhämtade fakta som publicerades i
MittiHaninge 2008, se den artikeln här:

VIF-juniorer 1963
… inför en resa till Ängelholm och Helsingör.
Efter ett varv på FB har vi nu komplett namnlista, tack alla som hjälpt till, ffa JanÅke Åkerberg:

Övre fr vänster: Kjell-Ove Andersson, Gunnar Karlsson, Bengt Börjesson,
Arne Wikström, Leif Petttersson, Christer Arvidsson, Per Erlandsson, Åke
Erlandsson, Bo Hedström, Göran Bengtsson, och Olle Stjernberg . Nedre
fr vänster Gert Österberg, Jan-Åke Åkerberg, Ove Runeborg samt Dan
Granzell.

VIF, seriesegrare i Sthlmsserien
1948

Seriesegrarna, här i reservstället, spelade annars i blåvitt!
Stående fr. v.:
1
2
3
4
5
6
Knästående:

Alf Lantz
Bosse Bengtsson
Lennart Karlsson
Arne Strååth
Lasse Lundell
Bertil Runeborg

7
8
9
10
11

Arne ”Studsarn” Nordström
Evert Åkerberg
Roland Wattenström
Gustav Israelsson
Björn Cederqvist

Lite om idrotten i Västerhaninge,
förr!
Här VIF:s A-lag i början på 1950-talet.

Stående fr.v. Rune ”Spånga” Nilsson, Alf Lantz, Henning

”Putte” Lundqvist, Lennart ”Saxen” Andersson, Gunnar
”Orra” Pettersson, Bosse Bengtsson, Pelle Berglund.
Knästående: Roffe Svensson, Svenne Kings, Olle Nilsson,
Kurt Erngren, Lennart Kings
Idrotten i Västerhaninge är synonymt med Västerhaninge IF, VIF! Och kanske ffa
fotboll!
Föreningen bildades i juli 1925 av en samling entusiaster under ledning av Edvin
Pettersson i Vallby, “Idrotts-Pelle”, tillsammans med bl.a. Erik Åkerberg och Einar
Hultman.

Problemet var att man inte hade nån idrottsplats!
På tidiga 20-talet spelades fotboll under mera informella former på ängen väster
om kyrkan där nu den nya kyrkogården finns!

Fotbollsspelare från 20-talets Västerhaninge. Bilden tagen vid den gamla planen
som låg där den nya kyrkogården nu finns. I bakrunden det gamla gravkapellet
som revs på 50-talet. Fjärde man frv, i övre raden, Kalle Åkerberg, f 1893
År 1929 kunde man efter vissa bekymmer köpa marker efter Tungelstavägen
(mittemot nuvarande ICA) från Hem på Landet, säljaren godkände inte föreningen
som köpare utan ett par av grundarna fick träda in. Köpet finansierades med lån
och borgen från medlemmarna.
Föreningen utvecklades genom åren, det gällde i första hand fotbollen men man
sysslade även med friidrott, bandy och skidor.

Spjutkastning och annan friidrott utövades på fotbollsplanen

Skidans dag på 50-talet, vi ser bl.a. Evert “Plåtis” Karlsson,
Kalle Ottosson och skidgeneralen Hilding Karlsson.
Läs en mera utförlig artikel på:
Den tidiga idrotten

Skidåkare…
… men ingen snö!

1 Roland Wattenström, 2 Hilding Karlsson, 3 Arne Roswall, 4 Herbert Karlsson, 5
Bengt Nilsson, 6 Björn Cederqvist, 7 Rune “Spånga” Nilsson, 8 Jörgen OlssonOljohns, 9 Svante Hallberg, 10 Kurre Jansson, 11 Bosse Bengtsson, 12 Ingvar
Söderström, 13 Lasse Bengtsson.
Denna bild visar ett antal Västerhaningebor med en osorterad hög av skidor

framför sig. Dom ser väl inte alltför besvikna ut men en viktig ingrediens i
sammanhanget saknas uppenbarligen!
Nummer 2 ovan, Hilding Karlsson från Krigslida, var idrottsföreningens starke
man när det gällde skidåkning. Under ett antal år höll han i “Skidans Dag” med
ett stort antal deltagare. Allt från miniorer till oldboys. Han var också mycket
engagerad i folkdans och var en skicklig korgmakare.
På bilden ovan saknas ett par av de mest framstående åkarna, Nisse Tyllman och
Rune Eklund, kanske var de på träningsläger där det fanns snö!

