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INNEHÅLL

• Föreningen grundades den
13 april år 1930. Två år 
senare blev Baif medlem i
Smålands Fotbollsförbund.
• Den första ordföranden 
hette Axel Jönsson. 
• Klubben spelar i röda tröjor,
blå byxor och vita strumpor.
• Hemmaplanen heter 
Hagaborg och har funnits 
sedan 1957. A-planen mäter
105 x 65 meter.

• Publikrekordet är från
1966 då hela 2 200 åskå-
dare bevittnade seriefinalen
mot Kalmar AIK i division 4.
• Främsta merit är en 
åttonde plats i division tre år
1967. 
• Tommy ”Ingabo” Nilsson har
rekordet för flest spelade
matcher i klubben. Rekordet
lyder på 718.

Adress:
Bergkvara AIF
Hagaborgs idrottsplats
385 98 Bergkvara
Telefon: 0486-204 25 
E-mail: info@baif.nu
Hemsida: www.baif.nu
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D et är med en stor stolthet och
glädje som jag här presenterar

Bergkvara AIF: s jubileumstidning.
En tidning som tar Er läsare genom
föreningens 75-åriga historia.

Det hela började med en förfrågan
från ordförande Kent Johansson en kall
vinterkväll för ett halvår
sedan. Vill du ta
fram en jubileums-
tidning åt Baif? Och
han fick ett tveklöst ja till svar. Jag stick-
er inte under stol med att det har varit
ett långt och krävande arbete, men
samtidigt har jag haft en intressant tid
bakom mig med mycket läsning om vår
kära förenings historia. Till min hjälp
har jag haft samtliga mötesprotokoll,
från och med den 13 april 1930 fram till
det senaste 2005. Informationen från
dessa protokoll har vi sammanfattat och
samlat i den tidslinje som Ni finner
underst på kommande sidor. 

Men tro inte att jag har skrivit allt
själv. Till min hjälp har jag haft flera
olika ”skribenter” med anknytning till
Baif. Fyra av dessa är Kent Johansson,
Tommy ”Ingabo” Nilsson, Karl-Johan
Fredriksson och Andreas ”Lillis” An-
dersson som i sina texter bland annat
berättar om den goda stämning som
råder inom klubben, inte minst i
omklädningsrummet. En annan skicklig
skribent, känd från hemsidan, är perso-
nen som går under pseudonymen
”Marcel Proust”. Denna gång ger han
oss en berättelse om Baifs bröder.
Texten finns på sidorna 15-17. 

1967 var året då Baif nådde sin hit-
tills bästa placering i det Svenska Serie-
systemet. Det var en säsong som ge-
nomfördes i Division 3 SÖ Götaland

och där Baif hamnade på åttonde plats,
vilket innebar förnyat kontrakt. På
sidorna 12-13 har Mats Blomqvist sam-
manfattat denna framgångssäsong. Det
tackar han Per Söderströms detaljerade
tidningsurklipp för. Utan dem hade

denna text aldrig uppstått.
Per gör det möjligt för oss
att känna på atmosfären
och uppleva en smula av

det som var byns största samtalsämne
för 38 år sedan.

Ett stort tack vill jag skänka följan-
de: Alla lokala företag som sponsrat
tidningen, ni ser sponsorerna på sista
sidan. Den professionella grafiska form-
givaren Jan Olsson som har skapat tid-
ningens layout. Alla personer som har
ställt upp och skrivit texterna. Alla foto-
grafer som har tagit bilderna. Alla läsare
som har visat intresse för tidningen
genom att bläddra fram till denna sida.
Sist men inte minst, Bergkvara AIF, tack
för att du finns!

Bläddra vidare och läs…
Johan Blomqvist

AVSPARK
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YTTERKANTEN

Gubbarna på vallen
l På 50- och 60-talet hände det sällan att Baif spelade sina hemmamatcher
inför mindre än 500 åskådare. På den tiden berörde fotbollen betydligt fler
människor än vad som idag är fallet, och överallt snackades det om mat-
cherna som spelats eller skulle spelas. I glasinramade montrar vid Verner
Anderssons affär i Gökalund och Jocke affär nere i Bergkvara gick det varje
vecka att läsa den preliminära laguppställningen till helgens match, och här
florerade ryktena ordentlig.

Hur mycket folk som såg antagonistklubben Norra Tång BK: s hemma-
matcher låter jag vara osagt, men gott om folk var det. Det sades däremot
att majoriteten av deras publik inte var intresserade av själva spelet, utan
snarare om det vilda liv som fördes av gubbarna på vallen.

Klassisk hejaramsa 1
Heja Malte, Ivar, Arne, Gotte, Totte
Lira bort varenda kotte
Heja! Heja! Heja!

Klassisk hejaramsa 2
Heja Kvara, ni från kusten
Ni får inte tappa lusten
Kvara! Kvara! Kvara!

Flest spelade matcher säsongen 1940–41

1.   Torsten Åkerlind 16 matcher
Göte Jonsson 16

3.   Malte Stenberg 15
Helge Jonsson 15

5.   Gunnar Alexandersson 14
Helge Söderström 14

7.   Gösta Branting 13
8.   Göte Lidén 11

Stig Jonasson 11
10. Algot Lundgren 10

Dessa spelare mottog plakett

Mygg i Gullaboås

l Inför bortamatcherna på
Björkängen i Gullaboås är det
viktigt att packa ned mygg-
spray i medicinväskan. Få
idrottsplatser är nämligen för-
knippade med mygg på sam-
ma sätt som denna plan långt
in i Torsåsskogarna. Under en
match på Björkängen mellan
Gullaboås och Baif på 70-talet
drabbades en Baif-spelare av
en skada och in på planen,
med medicinväskan i handen,
sprang lagledare Gunnar Berg-
kvist för att se till sin skadade
spelare.

– Foten, utbrast spelaren
med smärta i rösten.

– Jag ger dig lite kylspray,
svarade Gunnar.

Sprayet hjälpte, och spela-
ren återvände snart till mat-
chen. Men något kylspray hade
han aldrig behandlats med. På
etiketten gick att läsa:
Myggspray.

Far och son gjorde mål

l Året är 1954, och Baif har hemmamatch mot Må-
lerås på Skällenäs plan. Vi leder matchen med 
1-0 efter att Per Stenberg gett oss ledningen. Berg-
kvaramålet vaktas denna säsong av den skicklige
keepern Åke Torgnér som sällan släpper in billiga
mål. Aldrig tidigare hade han släppt in ett så billigt
mål som han gjorde under denna match. Men ingen
kunde klandra honom.

Intill hans vänstra stolpe stod en hängiven Baif-
supporter vid namn Albin Stenberg, far till Per. Albin
brukade stå bredvid målet och heja på sitt lag. Plöts-
ligt rullar ett snedriktat Målerås-skott emot Albin,
som utan att tänka sig för sätter fram foten innan
bollen passerat kortlinjen. Med en bredsida lyckas
han, på ett märkligt sätt, skarva bollen in i Bergkva-
ras mål. Mål av en åskådare! Domaren hade inget
annat val än att godkänna målet eftersom bollen
aldrig passerade linjen. Matchen slutade 1–1, och
Albin kunde dagen efter läsa i tidningen: ”Far och
son gjorde mål.” Snöpligt.

Inställd båttur
l År 1946 fanns inte Ölandsbron. För att ta sig mellan
fastlandet och Öland fick man ta färjan till hjälp, om inte
vädret var för dåligt vill säga. Den 15 september detta
år var vädret så pass dåligt att båtturen ställdes in, vil-
ket fick till följd att Färjestadens GoIF uteblev från serie-
matchen som skulle spelas i Bergkvara denna dag. 

Men Baifs styrelse undersökte saken närmre och
då visade det sig att det hade gått en färja en timme
tidigare som motståndarlaget mycket väl hade kunnat
åka med. Därför inlämnades en protest mot uteblivan-
de av seriematch. Om protesten gav utslag förtäljer
inte historien.

Slitstark plan

Nu för tiden används
Bergkvaras fotbollsplan
av många lag under försä-
songen. Hagaborgs B-plan
är slitstark och återhäm-
tar sig snabbt trots den
hårda påfrestning den ut-
sätts för varje vår. Även
på 40- och 50-talet var
Baif kända för att ha en
slitstark gräsplan, och
lag som Torsås och Sö-
deråkra bedrev såväl mat-
cher som träningar på vår
plan under försäsongen. 

Domarens förklaring

l Fotbollsplanerna som användes
förr var ofta i dåligt skick och låg
på platser där det tidigare varit
åkermark. Den ojämna gräsmat-
tan orsakade oberäkneliga stud-
sar som kunde lura såväl spelare
som domare. Under en match på
50-talet fick Bergkvaras
högerback Vajne Johansson vara
med om en snedstuds. Vajne
viftar till med handen mot bollen,
men rör den aldrig förutom med
huvuden. Ändå blåser domaren
för frispark till motståndarlaget.

Men domaren, jag nickade ju
undan bollen! Jag rörde den
aldrig med handen, sa Vajne. 

Nej, men du tänkte, svarade
domaren.

”Det är tanken som räknas”
lyder ett talesätt, och aldrig tidiga-
re har det fått en mer självklar
innebörd.

Slutsatsen 1930
Första säsongen: 16 matcher, 6 vinster, 1 oavgjord,
9 förluster, 13 poäng. 6:e plats i tabellen av nio lag.
Vänskapsmatcher: 5 matcher, 3 vinster, 1 oavgjord,
1 förluster, (7 poäng). ”Man kan alltså draga den
slutsatsen att vårt fotbollslag spelar bäst då det 
gäller vänskapsmatcher.”

Nyckeln till framgången
Torsten Magnusson 
(f. 1900) var en eldsjäl som
verkade inom Baif under en stor
del av sin livstid. Framför allt
gjorde han ett stort jobb med
att samla in pengar till före-
ningen, och hans disciplin och
lojalitet gjorde att Baif hämtade
sig ur de ekonomiska svårighe-
terna man befann sig i under
40-talet. Utan Torstens ideella
arbete hade säkerligen Baif ald-
rig nått framgångarna under
60-talet.

Missade första året
När Gustav Sjöholm
var 12 år ung köpte
hans föräldrar ho-
nom ett medlems-
kort i Bergkvara
AIF. Detta hände år
1931, alltså under
föreningens andra år. Idag är
Gustav hedersordförande och
hedersmedlem och missar säl-
lar Baifs hemmamatcher. Det
grämer honom en aning att
han missade första året.
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1930
• Axel Jönsson väljs till 
ordförande den 13/4 och där-
med var Bergkvara AIF bildat.
• Årsavgiften var 1:50 för 
medlemmar.

1930

Följ Baif 
under åren
Gobitar ur protokollen

V i har en förening som fyller 75 år, inte
illa! Genom åren har framgång och

motgång avlöst varandra men jag vågar ändå
säga att kamratskapen och sammanhållningen
har varit god under alla år.

Låt dina barn och barnbarn få växa upp i
ett omklädningsrum!

Alla äldre som en gång spelat fotboll säger
samma sak; JAG SAKNAR OMKLÄD-
NINGSRUMMET… Det är där kamratska-
pen skapas och skämten avlö-
ser varandra. Jag vet! Jag har
bott i ett i 30 år och jag väg-
rar lämna det.

Fotbollsspelare är kända
för att ha speciella rutiner
inför match. När jag började
spela i seniorlaget var det inte
ovanligt att stjärnorna i Baif samlades i
rökrummet för att dra ett bloss och samtidigt
skratta åt något skämt om motståndarna. Da-
gens Baif är hälsosammare där uppladdningen
numera sker till spelarnas egna utvalda musik-
snuttar. Sent skall man glömma Kim Johans-
sons val till skivan 2005, Evert Taube!!!

Hur ser framtidens Baif ut? Kommer
mina barnbarn att få uppleva liniment-doften
på Hagaborg? Efter några år med färre barn i
årskullarna ser vi nu att talangerna åter tagit
omklädningsrummet i besiktning. Det är nu
otroligt viktigt att vi vuxna ställer upp som
ledare i vår anrika förening. Jag beundrar
människor som jobbar ideellt i en förening. I
dagens samhälle tänker tyvärr allt för många
på att sko sig själva och har svårt att lyfta ett
finger för att hjälpa någon annan. Detta har vi
som tur är inte sett mycket av i Bergkvara.
Under Bergkvara Water Festival finns när-
mare 100 personer i arbete och minst lika
många kommer att krävas till den landskamp
som vi ska arrangera på Hagaborg mellan
Sverige och Tyskland.

Vattenfestivalen firar också jubileum i år,
10 år. Denna sommarfestival har blivit ett
uppskattat inslag för både lokalbefolkning

och turister. De största publikströmningarna
har hittills varit då Hep Stars vid ett par till-
fällen uppträtt. En dröm vore att kunna
presentera artister från den absoluta Sverige-
eliten. Bortfallet av inkomsterna från Bingo-
lotto gör att festivalen numera är vår
viktigaste inkomstkälla. De år vi drabbas av
regn får därmed renoveringarna på idrotts-
platsen samt material till fotbollsungdomarna
stå åt sidan. 

Glädjande är också att medlem-
santalet har ökat kraftigt de senas-
te åren. Jag är inte uppdaterad på
våra historiska medlemsantal men
jag skulle inte bli förvånad om vi
inte detta år slår rekord? Att få
engagera en hel by är viktigt. Men
glöm inte att hjälp alltid behövs av

medlemmarna, allt från att träna barn till att
sköta Hagaborg eller varför inte sälja lotter.
Det är bara att kontakta oss!

Grattis Bergkvara, ni har en härlig före-
ning, underbar idrottsplats, duktiga ledare
och fina ungdomar. Var rädda om detta och
låt föreningen må bra under ytterligare minst
75 år!

Vet ni förresten att det fanns en Baifare
som skröt med att han alltid slog in alla straff-
sparkar: 

– Jag siktar alltid på målvakten, och hittills
har jag aldrig träffat…

Kent Johansson
Ordförande

Heja Kvaras Röda Bröder, 
spela nu så kulan glöder, 
Kvara! Kvara! Kvara!

Ordföranden 
genom tiderna
Interimsordförande 
Axel Jönsson

1930 – 
H.G. Myrén

1930 – 1932
Axel Jönsson

1933 – 
Olof Ergon

1933 – 1936
Albert Persson

1937 – 1938
Carl von Segerbaden

1939 – 1941
Bertil Olsson

1942 – 
Yngve Karlsson

1943 – 
Axel Jönsson

1944 – 1946
John Persson

1947 – 1950
Bertil Franzén

1951 – 1953 
Verner Nilsson

1954 – 1958
Erik Emilsson

1959 – 1965
Verner Andersson

1966 – 1974
Gustav Bergkvist

1975 – 1977
Magnus Johansson

1978 – 
Herbert Johansson

1979 – 1982
Helge Pettersson

1983 – 1984
Tommie Sigvardsson

1985 – 1987
Lennart Lorentz

1988 – 
Leif Lindberg

1989 – 1993
Mikael Andersson

1993 – 1999
Tommy ”W” Nilsson

2000 – 
Tommie Sigvardsson

2001 – 2003
Andreas Andersson

2004 – 
Kent Johansson

” Jag beundrar 
människor som 
jobbar ideellt i 
en förening”

TIDERNAS BAIF-ELVA

• 30/6 beslöts att inköpa ett par
fotbollsskor av prima kvalitet.
• Första säsongen inbringade
253:18 kr i inträdesinkomster,
utgifterna var 236:17 kr.
• 29 medlemmar.
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Tränare:
Per “Pelle” Stenberg 
– Bergkvarason med ett respek-
tingivande rykte kring sig. Som 
fotbollsspelare var ”Pelle” en
mycket duktig pådrivare som 
besatt en enorm arbetskapacitet.
Framgångarna kom inte bara
som spelare utan även som spe-
lande tränare. Det var “Pelle” som
tränade Baif under avancemang-
en till division 3 1966 och 1973,
samtidigt som han då själv deltog
som spelare.

TIDERNAS BAIF-ELVA

Målvakt: Rolf Johansson
Den glade bonden från Lafsekulla. Skötte sitt jobb mellan stolparna med den
äran, utan att göra större väsen av sig. Gjorde ett stabilt intryck och var en

stor del i seriesegern i div. 4 år 1973. 

Högerback: Björn Andersson
Lindåsgrabb som behärskade det mesta
på fotbollsplanen. Inte många yttrar lyck-
ades att ta sig runt på kanten då Björn

spelade. Placeringssäker och all-
roundskicklig, delaktig i det framgångsri-

ka -73 lag som tog sig till trean.

Mittback: Gunnar Holgersson (K)
En av de berömda Holgersson-bröderna.

Under sin tid som aktiv under 40-, 50-
och 60-talet agerade Gunnar för det

mesta centerhalv, d.v.s. ensam mittback.
Han innehar en fjärdeplats i Baifs mara-
tontabell med 664 seniormatcher. En av
klubbens genom tiderna mest hårdskju-
tande spelare. På pluskontot stod även
spänstig och hård i kroppen. Tackade

som 17-åring nej till ett erbjudande från
allsvenska IFK Norrköping. Slutade som

44-åring.

Mittback: Peter Larsson
Kom till Baif i en bytesaffär med Gullabo
SK för nio säsonger sedan, moderklub-

ben heter Kalmar AIK. Tillhör, liksom
Gunnar, det hårdskjutande släktet och
är en mycket kompetent frisparksskytt.
Många är de motståndare som darrat
av skräck då Peter laddat sin högerbös-
sa. Gjorde förra säsongen hela 14 mål
på 21 matcher, inte dåligt av en mitt-

back. Bytte till Nickebo IK inför detta år.
Snart tillbaka?

Högermitt: Bengt Jaensson
Debuterade i Baif som 14-åring 1955.
Lade av över 30 år senare och hade då
hunnit med att representera sin moder-
klubb vid 702 tillfällen. Lägg där till 250

matcher för Kalmar FF så förstår du
bättre vilken lång och framgångsrik 

karriär Bengt var med om. Kanske den
störste tekniker som satt sina fötter på
Hagaborg. Levde på sin teknik och gled

elegant undan närkamperna. 
Imponerande är att denne bollbegåvning

aldrig blev varnad under sin karriär!

Innermittfältare: Allan Nielsen
Talang som i mycket tidig ålder debute-

rade för Baifs A-lag under 80-talets mitt.
Allan var en offensiv spelare och spelade
antingen forward eller speluppläggare

på innermitten. Mycket duktig huvudspe-
lare som genom sin spänst och tajming
vann de viktiga nickduellerna på mittpla-
nen. Allan hade kanske sin bästa säsong
år 2000 då han som lagkapten svarade
för hela 18 mål från sin mittfältsposition.

Idag är han assisterande tränare 
för Baif.

Innermittfältare: Bengt Svensson
Granitblocket från Högsrum. Kom till
Baif i slutet av 60-talet efter en lyckad

testmatch mot Bromölla. Blev sedan så
pass viktig för Baif att inte ens en bruten
arm höll honom borta från spel. Behärs-

kade det mesta som fotbollsspelare, 
vare sig det gällde offensiv, defensiv, finlir

eller hårda närkamper. Klasspelare.

Vänstermitt: Per ”Pelle” Stenberg
Bergkvarason med ett respektingivande
rykte kring sig. Som fotbollsspelare var
”Pelle” en mycket duktig pådrivare som

besatt en enorm arbetskapacitet. Fram-
gångarna kom inte bara som spelare
utan även som spelande tränare. Det

var ”Pelle” som tränade Baif under avan-
cemangen till division 3 1966 och

1973, samtidigt som han då själv deltog
som spelare. Ligger på 40: e plats i 

Kalmar FF: s maratontabell med 336
matcher, gjorde hela 115 mål under

dessa matcher! Hans enda svaghet var
huvudspelet. ”Fotboll ska spelas med föt-

terna”, menade ”Pelle”.

Anfallare: Karl-Gustav ”K-G” Andersson
Lämnade sin moderklubb Norra Tångs

BK under 50-talet för att prova lyckan på
högre nivå – i Baif. Och han gjorde succé

direkt! Tvåfotad målskytt av rang som 
nätade på beställning. Under en match
erbjöd en åskådare K-G 10 kronor per
mål som han skulle göra. När han gjort 
fyra, sa åskådaren: ”Ett till och du har

femtiolappen jämnt!”. PANG, och K-G var 
femmålsskytt.

Anfallare: Staffan ”Fille” Lindberg
Här snackar vi om mannen som gjorde
fotboll till en ren konst. När han hade
lust kunde denne högerytter göra lite

som han ville med boll och motståndare.
”Fille” var aktiv under de glansfyllda 

dagarna på 60-talet, satsade sedan på
sin lärarutbildning i Linköping.

Avbytare: 
Mustafa Jasarevic, 
Kim Johansson, 
Ruben “Bua” Alexandersson, 
Thomas “Lilltjoffe” Johansson,
Claes Johansson, Johan Borg

Baif-Elvan har utsetts genom en
omröstning på klubbens hemsida.
Laget består av spelare från olika
epoker i föreningens historia.

1934
• 51 medlemmar
• Blir medlem i Svenska
Fotbollsförbundet och
Riksidrottsförbundet.

1933
• 23/4, Albert Persson väljs till 
ordförande (mot sin vilja).
• 1/6, Baif anmäls till 
Smålandserien div. 2.
• 5/7, Inköp av vit/röd tröja, vita byxor.
Priset för fotbollsdräkten var 80 kr.

1932
• Blir medlem 
i Smålands
Fotbollsförbund.

Vänsterback: Tommy “W” Nilsson
Etterkulan från möbelhandlarfamiljen

Nilsson. Deltog i Baif som spelare under
70- och 80-talet. Genom sin ettriga

spelstil var han en mardröm för mot-
ståndarna. Efter avslutad karriär har
“W” haft flera förtroendeuppdrag i 

föreningen, bland annat har han haft
ordförandeskapet under sex år.
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E n kväll i slutet av mars samlades en
blandad skara Baifare hemma hos

Kent Johansson för att prata Baif-minnen.
Denna skara innehöll de tre veteranerna
Vajne Johansson (71 år), Helge Pettersson
(81) och Gustav Sjöholm (86). En rutine-
rad trio med minnet i behåll, minst sagt.

Förutom dessa tre herrar deltog även
Kent, Mats och Anders Blomqvist samt
undertecknad. 

Färgfoto från 1948
Det var en salig blandning av tidnings-
urklipp och gamla fotografier som mötte
synen så fort man klivit in i rummet. 

– Här har du ett riktigt gammalt lagfo-
to, det första någonsin tagit på Bergkvaras
fotbollslag, sa Vajne när vi tagit plats runt
bordet. Det var ett välbehållet foto som vi-
sade det Bergkvara-lag som precis besegrat
Söderåkra med 4-3 på Sjöslättens plan år
1927. Det är alltså inte Bergkvara AIF som
visas på bilden, eftersom Baif grundades
först tre år senare, utan den inofficiella
klubben Bergkvara IF som fanns på orten
före 1930.

Försiktigt lade jag tillbaka det värde-
fulla fotot för att snabbt få syn på ett nytt.
Detta var en färgbild på ett lag med vinrö-
da tröjor och vita byxor, elegant. 

– Är det Baif, frågade jag Vajne. Visst
är det Baif svarade han och tillade att bil-
den är tagen 1948. Vajne pekade på lagets
kortaste person och sa: 

– Här ser du en mycket duktig fotbolls-
spelare, Göte Kohlberg var namnet, vilket
tempo han satte upp på matcher och trä-
ningar då han kom till oss!

Göte, eller ”Kolet” som han kallades
för i folkmun, kom till Bergkvara detta år
(1948) som spelande tränare från Kalmar
FF där han hade verkat sedan 1936. Med
sig tog han även den lockhåriga killen som
står till vänster om Göte på fotot, Stig
”Fnutten” Nilsson. Detta var första gång-
en som spelare bytte mellan Baif och KFF,
det skulle inte bli den sista.

Per ”Pelle” Stenberg och Bengt Jeans-
son heter de framgångsrikaste spelarna
som Baif fostrat genom tiderna. De lämna-
de båda föreningen under 50-talet för spel

med de rödvita bröderna från Fredrikss-
kans i Kalmar. Det slutade med samman-
lagt 586 matcher i KFF-tröjan för de båda.
Även Baif-ikonen Gunnar Holgersson,
tillsammans med sin bror Einar, provade
lyckan på Fredriksskans en kort tid. Men
ett för tufft och hårdhänt närkampsspel
fick FF-ledningen att tacka nej till Gun-
nars tjänster. Samma besked fick Einar,
även om det var av annan anledning. 

Baif – Kalmar FF 1–1
Kontaktnätet mellan Baif och KFF höll i
sig, lagen spelade under 60-talet tränings-
matcher mot varandra, bland annat slutade
en match på ett snöigt och blåsigt Haga-
borg oavgjort 1-1. Om den matchen gick
att läsa i tidningen att Bengt Jeansson var
tillbaka på Hagaborg som motståndare,
och att ”Pelle” Stenberg, nu återigen spe-
landes för Baif, sköt in Bergkvaras kvitter-
ingsmål. FF hade veckan innan besegrat
såväl Hammarby som Djurgården.

Då ”Pelle” återvände till sin moderför-
ening gjorde han som Göte Kohlberg hade
gjort 20 år tidigare, han tog över som spe-
lande tränare och hade en FF-spelare med
sig. Ruben ”Bua” Alexandersson var man-
nen som följde i ”Pelles” fotspår och han
skulle förbli klubben trogen under två de-
cennier, bland annat som spelande tränare.

För att fortsätta rabbla folk som vand-
rat mellan Baif – KFF bör Rolf Nilsson
nämnas som kom under 60-talet och Ulf

Veteranernas afton 

Att äldre människor har stor erfarenhet efter alla upplevelser
de haft under åren är ingen nyhet för någon. Om de sedan
har minnet i något sånär behåll kan de leverera mängder av
intressanta berättelser till den yngre generationen.

Av Johan Blomqvist

1940

” Förr var det 25 
öre i inträde, men 
jag gick alltid in 
för 10 öre”

Helge.

1941
• Baif nekas till spel i 
Division 1 på grund av att
motståndarna skulle få för
långa resor till Bergkvara.
• Bandysektionen bildas under
Harald Jaenssons ledning.

1939
• Sim-
sektionen 
läggs ned

1936
• 24/5, Beslöt att
skadad spelare under
match erhåller 1 kr
per dag som han är
oförmögen till arbete.

1935
• Blir medlem i
Svenska gymnastik-
förbundet.
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Nordenhem som tränade Baif år 2002–
2003. En annan FF-profil är mittbacken
Magnus ”Manno” Arvidsson som anslöt
till Baif under år 2000 som spelande träna-
re, dock kom inte ”Manno” direkt från
Kalmar. 

Missade första året
1931 var året då Gustav Sjöholm fyllde
tolv år, det var också det år som hans för-
äldrar köpte honom ett medlemskort i
Bergkvara AIF. Baif var då ett år gammalt
och än i dag grämer det Gustav att han
missade föreningens första år. Helge Pet-
tersson däremot kom till Baif från Norra
Tång år 1947 och kan således inte skryta
med ett lika långt medlemskap som sin vän

Gustav. Helge gjorde två säsonger som
spelare, innan han lade all kraft på att heja
fram laget från sidlinjen. Gustav har fak-
tiskt aldrig varit aktiv som spelare, mycket
beroende på hans arbete som flygnavigatör
på SAS. 

– Är ni fikasugna? frågade sedan Kent
och pekade bort mot ett uppdukat bord.
Jag har förberett frallor med ost, och det
finns även kaffe till! 

– Ett ögonblick, svarade Vajne medan
han fortsatte sin berättelse om den gången
på 60-talet då Baif mötte Orrefors i sä-
songens sista match. Bergkvaragrabbarna
hade redan säkrat seriesegern och lät i
denna betydelselösa match försvarspelarna
byta position med anfallsspelarna och vice

versa. Ändå vann Baif en storseger, vilket
fick till följd att motståndarlaget blev or-
dentligt förgrymmade över det nonchalan-
ta sätt som Baif uppträtt på.

En vandrande fotbollsplan
Vart låg fotbollsplanen före Hagaborgs
tid? hördes någon ur det yngre gardet fråga
då alla var samlade kring fikabordet. Oj,
den har legat på flera olika ställen genom
åren, svarade Gustav under tiden som han
la en ostskiva tillrätta på frallan. 

Under de första åren var hemmamat-
cherna förlagda till en liten bollplan på
Sjöslätten, men snart gjordes en ny plan i
ordning. Den var placerad på Kronkvista-
hagen (Skällenäs), inte allt för långt ifrån

1942
• 68 medlemmar (ökning
med 27 pers.)
• Inkomster: 2 653:51 kr
• Utgifter: 2 512:40 kr
• Vinst: 141:11 kr

1944
• Beslutade att bilda
en bordtennissektion.
• 109 medlemmar.
• A-laget slutade på
tredjeplats i Smålands-
serien Div. 2 Kalmar.

• ”Klagomål hade inkommit
från arrendatorn på Skälle-
näs gård på grund av att fot-
bollen sparkades ut i sädes-
fälten och fodrade att planen
skulle inhägnas. Detta
hänskjuts till styrelsen”

1948 Överst fr.v. Stig Jonasson, 
Gunnar Holgersson, Stig ”Fnutten” 
Nilsson, Göte Kohlberg, Tove Larsson,
Sture ”Lagis” Nilsson.
Nederst fr.v. Anders Ragnar, 
Gösta Holgersson, Gustav Stenberg,
Kjell Lindström, Elis Steen.

Lagfoto från 1927. Överst fr.v. Hans Emilsson, 
Karl Pedersén, Olle Ergon, John Jonsson, Sven Jönsson. 
Mellersta fr.v. Hjalmar Lundgren, Erik Larsson, Evert Eriksson. 
Nederst fr.v. Lennart Bruce, Gilbert Jonsson, Karl Olsson.
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där Hagaborg ligger idag. Men även denna
gräsplätt, eller rättare sagt åkerplätt, blev
efter några år sliten och en ny flytt krävdes.
Den flytten ägde rum år 1934 och gick till
Gökalunds AIS gamla hemmaplan i Ragna-
bosand. Baif blev kvar där under två år, för
att därefter återvända till Skällenäs igen.
Denna gång var dock planen i bättre skick
än tidigare.

Ombyte var förlagt till ”Parken”, en lada
där det dansades om somrarna och faktiskt
tränades innefotboll på vinterhalvåret. Detta
ställe låg hundratalet meter ifrån fotbolls-
planen.

– Det var tider dé, sa Vajne och minns
omklädningsrum där vinden blåste in ge-
nom väggarna och zinkbaljor med kallvat-
ten vilka fungerade som duschar. Usch va’
kallt det var!

1957 var året då Baif senast bytte hem-
maplan, det var då Hagaborg invigdes efter
två års förberedelse och byggnation. Stor
organisatör för bygget var en man vid
namn Sigge Nilsson. Sigge var den styran-
de kraften bakom Hagaborgs tillkomst,
han stod även för merparten av finansier-
ingsarbetet. Nu hade föreningen en rejäl
anläggning innehållandes två planer och
fräscha lokaler med dusch och omkläd-
ningsrum. Men enligt Vajne borde vi aldrig
ha flyttat, han menar att föregående plan
låg mer centralt och hade bättre parker-
ingsmöjligheter. Dessutom var det mer
skyddat mot blåsten.

Missödet
Gunnar Bergqvist var namnet på en man
som under flera decennier verkade inom
föreningen, en verklig eldsjäl. Tyvärr gick
Gunnar ur tiden förra året, men efter sig
lämnade han en mängd tidningsurklipp
och fotografier rörande Baif. Flera av dessa
tidningsurklipp härstammade från juni
1951 då Baif upplevde en turbulent tid efter
att ha blivit tvångsnedflyttade av det små-
ländska fotbollsförbundet. Denna säsong,
1950-51, spelade Baif i Smålandserien Div.
1 Sydöstran där laget placeringsmässigt
hamnade trea från slutet, vilket normalt
innebar förnyat kontrakt. Men en serie-

” Före Bingolottos 
tid tvingades före-
ningen att åter-
använda spikar”

Vajne och Kent.

omdelning gjorde att Virserums GSF
hamnade i ”vår” serie och därmed knuffade
bort oss från den plats som vi egentligen
skulle ha haft. Helge minns händelsen väl:

– Förbundet ansåg att de (läs Virse-
rum) var speltekniskt bättre. 

Detta sa Helge med sån övertygelse i
rösten att man lätt skulle kunna tro att han
läst det i dagens Barometern. Övriga ur-
säkter från slipsfolket på Smålands FF löd
att ”Bergkvaras plan ej är i bästa skick”. 

Snabbt tillbaka
Denna tvångsnedflyttning till Div. 2 skulle
ha inneburit dyra resekostnader på grund
av seriens fem Ölandslag. Baif beslutar nu
att dra sig ur det Småländska seriesystemet
av ekonomiska skäl, men även som en pro-

test mot den orättvisa behandling som
man utsatts för.

Det dröjde bara en säsong innan man
var tillbaka i seriesystemet igen. Under ti-
den spelade Baif i en lokal liten serie bestå-
ende av många heta mötet med små byalag
från trakten. När comebacken skedde hös-
ten 1952 gjorde den det i en småländsk
division 3 serie, och redan från första bör-
jan visade laget sin kvalitet. Inget kunde
hindra Baif från att ta hem seriesegern, och
därmed säkra avancemanget till Div. 2
Nybro-gruppen. Nu var Bergkvara AIF
åter ett lag att räkna med. 

– Oj vad klockan går, utbrast någon
kring det numer avdukade bordet. Det är
ju snart läggdags!

Vi hade då oavbrutet snackat Baif-
minnen i nära tre timmar utan att ens ha
noterat klockan som hängt på väggen intill
oss. I mitt block hade, under kvällen, fyra
sidor kladdats ned med anteckningar. Jag
slog igen blocket och greppade det med
vänsterhanden, i den högra höll jag en
plastpåse med Gunnars tidningsurklipp
och fotoalbum inuti.

– Hoppas att du har fått något att skri-
va om till tidningen nu Johan, sa Kent.

– Det ska nog inte vara några problem
med den saken, svarade jag och slog igen
ytterdörren.

Hagaborg invigs 1957.

1948
• Den 28 juni tog ordförande Bertil Franzén initiativet att
ordna den duktige FF-spelaren Göte Kohlberg att deltaga
i Bergkvaras A-lag, samt fungera som tränare. Kohlberg
skall då erhålla fri resa samt dagtraktamente.
Sammanträdet godkände detta med reservation från
Svea Jönssons sida.

1947
• Beslöt att satsa 10 kr på pojkfotbollen.
• Beslöt att inköpa nya kläder till A-laget. Garn till
strumpor skulle köpas och sedan skulle fru Arvidsson
sticka dom. Tyg till byxorna skulle också köpas och
sedan låta sy desamma. Färgen på de nya tröjorna blir
grön med vita kragar, samt byxorna vita.
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V ad är det som lockar i ett
omklädningsrum på en

fotbollsplan? Många gånger
har man hört: Det är inte fot-
bollsmatcherna som är det vik-
tigaste, utan snacket i omkläd-
ningsrummet.

Så var det också för mig.
Efter att ha spelat min sista (?)
A-lagsmatch 1992 blev det ett
långt uppehåll från fotbollen.
Men känslan fanns alltid där
Vad händer i omklädnings-
rummet? 1999 var jag tillbaka
igen. Det har jag aldrig ångrat.

Vad är det då som händer i
omklädningsrummet? Det är
svårt att förklara. Det måste
vara själva atmosfären som
lockar.15-åringar samsas med
40-åringar och alla talar sam-
ma språk. Skämt och diverse
hyss avlöser varandra. Skvaller
och världsproblem diskuteras.
Alla kan vara med. Är det

ungefär lika dant på ett sy-
möte? Jag vet inte. Kanske.

Att hitta på roliga hyss har
alltid förekommit i alla om-
klädningsrum. De flesta snälla,
andra lite styggare. Den som
råkat ut för dessa tycker dock
alltid att skämten är stygga.

Skodonet
Kan berätta om ett av det
kanske roligaste som före-
kommit i Baifs rum.

Detta hände i mitten av
70-talet. Varje tisdag och tors-
dag avgick två bilar från
Kalmar med destination
Hagaborg. Det var det s.k. kal-
margänget som innehöll spela-
re som: Bengt Svensson, Bengt
Persson, Ivan Åkesson, Pelle
Stenberg m.fl.

Dessa hade alltid något på
gång. På Hagaborg hade vi ett
så kallat skodon. Det var en
stor gjutjärnshistoria där man
kunde knacka ut sina skor om

Ett omklädningsrums hemligheter
de var för trånga. Vikt ca 7 ki-
lo. Det blev en sport att försö-
ka smuggla ner detta don i nå-
gons träningsväska. Eftersom
träningarna var hårda och trä-
ningskläderna tunga av svett
var det svårt att upptäcka att
man hade sju extra kilo med
sig hem.

Det svåra var dock att på
nästa träning lämna ifrån sej
detta don utan att bli upptäckt.
Man ville ju inte visa att man
gått på detta skämt. En del
kom väldigt tidigt till träning-
arna för att snabbt göra sig av
med skodonet. Det konstiga
var att detta pågick under flera
veckor. Det slutade när alla
spelare var väldigt noga med
att gå igenom sina väskor
innan hemfärd. I dag är detta
skodon försvunnet. Kanske
någon fick med det hem för
många gånger?

Ibland kunde det hända att
någons träningsväska var för-
svunnen när han skulle åka
hem. Då hade Malte Persson
varit framme. Han brukade
nämligen kasta upp ett par väs-
kor på taket till omklädnings-
rummet efter träningarna.
Speciellt Conny Olsson råkade
illa ut. Det var mycket klivan-
de på tegelpannorna för hämt-
ning av väskor. Förlåt Vajne
om du fick byta några på
grund av detta.

Det hände ofta saker runt
Malte Persson. Han var hys-
sens mästare. Ibland kunde
man höra: Se upp nu smäller
det! Då gällde det att passa sej.
Malte skulle klippa sina tånag-
lar. Nagelbitar for runt i

omklädningsrummet som en
uppretad bisvärm. Folk flydde
ut i duschen för att inte bli
träffade. Ändå vet jag att han
någon gång fick in en fullträff i
ett öga på något offer.

Eget schampo
I dag verkar det som om skäm-
ten och hyssen har avtagit.
Kanske fantasin tryter? Några
sönderklippta kalsonger och
strumpor blir det naturligtvis
varje år. Varför inte göra som
vi gjorde mot honom som ald-
rig hade eget schampo med sig.
Byt ut schampot i flaskan mot
hundschampoo. Efter några
gånger upptäckte han detta
och hade alltid eget med sej.

Skämt, hyss, skvaller m.m.
har alltid förekommit i alla
omklädningsrum och kommer
alltid att göra det. Detta gör
att man aldrig vill vara utan
omklädningsrummets atmo-
sfär. Det blir inte sämre av att
efter torsdagsträningarna
bjuds alltid på hembakat bröd
och kaffe av Ann-Margret.

Tack omklädningsrummet
för att du finns. Synd bara att
inte alla kan uppleva känslan
av att vara där.                                

Tommy Ingabo

” Synd att inte 
alla kan uppleva 
känslan av att 
vara där”

1955
• Medlems-
avgiften höjs 
till 2:50 kr.

1952
• Baif deltar 
i den lokala
”Gullaboserien” 
vilken de 
segrade i.

1951
• Baif tvångsnedflyttas från Smålands-
serien Div. 1 till Div. 2. På mötet
beslöts att, med 34 röster mot 0, 
protestera mot degraderingen, samt
anmäla att båda lagen drages bort från
Smålandsserierna spelåret 1951–52.

1957
• Hagaborg invigs.
• Beslut om inköp
av nytt matchställ.
Rött/blått/blå
strumpor med röd
bård.

• En metartäv-
ling anordnades
där första priset
var en bil, Opel
Record -58!
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BAIF DÅ OCH NU

1970 Överst fr.v. Rolf Nilsson, Bengt Jaensson, 
Göran Svensson, Ruben ”Bua” Alexandersson, 
Karl-Gustav Andersson, Ivan Åkesson, Gösta Liljegren.
Nederst fr.v. Bo Nilsson, Nils-Olof Nilsson, 
Bert Strandberg, Ingemar Eriksson, Bengt Svensson,
Jan Ekelund. Infälld. Bengt Persson.

1984 Överst fr.v. Thomas Johansson, Ingemar Eriksson, Göran Larsson, 
Patrick Johansson, Kjell Eriksson, Anders Blomqvist, Karl-Johan Fredriksson.
Rad 2 fr.v. Jan Schantz, Lars Helgesson, Bengt-Olof Almén, Bengt-Olof 
Alfonsson, Anders Börjesson, Ulf-Peter Rosenblad, Peter Eriksson, 
Lars-Olof Johansson.
Rad 3 fr.v. Helge Pettersson, Per Söderström, Bo-Egon Nilsson, 
Mikael Andersson, Tommy ”Ingabo” Nilsson, Kurt Jakobsson, Tomas Olsson.
Nederst fr.v. Bengt Jaensson, Tommie Sigvardsson, Conny Olsson, 
Mikael Olsson, Tommy ”W” Nilsson, Jan Ekelund, Malte Persson.

1973 Överst fr.v Jan Schantz, Tommy “Ingabo” Nilsson, Bengt Jaensson,
Pelle Stenberg, Rolf Nilsson, Bengt Persson, Bengt Svensson, 
Roland Jönsson, Gunnar Bergqvist. Nederst fr.v. Per Aspernäs, 
Anders Blomqvist, Ingmar Eriksson, Rolf “Tjoffe” Johansson, Bo Nilsson,
Björn Andersson, Tommy “W” Nilsson 

Baif seriesegrare i division 4.
1960 Överst fr.v. Gösta Liljegren, Staffan Lindberg,
Gösta Olsson, Bengt Olsson, Gunnar Holgersson, 
Bo Pettersson, Ove Johansson
Nederst fr.v. Rolf Danielsson, Vajne Johansson, 
Ingvar Andersson, Stig Jaensson, Einar Holgersson

På detta foto använde spelarna egna vita fin-skjortor
som de själva köpt in i syfte att använda som reservställ.

1958 Överst fr.v. Gösta Olsson, Einar Holgers-
son, Bo Pettersson, Anders Karlsson, Bengt
Olsson, Gunnar Holgersson, Gösta Liljegren.
Nederst fr.v. Rolf Danielsson, Vajne Johansson,
Holger Axelsson, Stig Jaensson, Bengt Liljegren

1932 Överst fr.v. 
Malte Stenberg, 
Sven Haglund, 
Bertil Olsson, Harald
Jaensson, Alf Arklind
Rad 2 fr.v. Erik Larsson, 
Olle Lundberg, 
A. Nilsson, 
Nederst fr.v.
Tage Johansson, Svante
Jönsson, Olle Ergon

Bilden är från Sjöslätten.
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Å OCH NU

2004 Överst fr.v. Karl-Johan Fredriksson, Kristoffer Berglund, Thomas Eriksson, 
Nicklas Pettersson, Johan Blomqvist, Johan Borg, Kent Johansson, Robert Karlsson, 
Mats Blomqvist, Jimmy Johansson, Peter Larsson, Patrick Johansson. 
Nederst fr.v. Kim Johansson, Mattias Andersson, Rickard Johansson, Ulf Nordenhem, 
Leonel Pérez, Martin Johansson, Johan Ekelund, Viktor Gyllerfelt.

1983 Överst fr.v. Helge Pettersson, 
Jan Schantz, Bo Harrysson, Bengt Jaensson,
Tommie Sigvardsson, Peter Eriksson, 
Malte Persson, Conny Olsson, 
Anders Börjesson, Göran Larsson.
Nederst fr.v. Thomas Johansson, 
Bengt-Olof Almén, Mikael Andersson, 
Tommy ”Ingabo” Nilsson, Mikael Olsson, 
Tomas Olsson, Karl-Johan Fredriksson.

1996 Många Baifare samlade.
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STORA ÖGONBLICK

Å ret inleddes med årsfest i Bergkvara
skolas bespisningslokal. Stämningen

var på topp då man som Baifare hade
mycket att fira. Året innan hade både B-
och Pojklagen vunnit sina serier, och
framför allt hade klubbens A-lag på ett
övertygande sätt vunnit Division 4 sydöstra
och var för första gången i föreningens
historia klara för division 3-spel!

Men på försäsongen stötte man på flera
problem. Till att börja med lämnade den
skicklige och rutinerade centerhalvbacken
Gunnar Holgersson klubben. Laget drogs
också med stora skadeproblem inför pre-
miären. De tre stabila backarna Stig Jaens-
son, Bosse Nilsson och Verner Olsson hade
alla knäproblem inför säsongen.

Av åtta träningsmatcher lyckades Baif
endast vinna tre, och laget hade en målk-
vot på skrämmande minus 15 mål. Den
från förra året så effektiva kedjan gick inte
att känna igen. Orsaken till det förklarades
med att den tekniske och kvicke högeryt-
tern Bengt Jaensson inte kommit tillbaka
fullt ännu efter benbrottet han drabbats av
året innan, och att lagets store målskytt
Karl-Gustav Andersson inte hade hittat
formen eftersom han hade fullt upp med
att bygga sitt hus, och då hade svårt att trä-
na 100-procentigt.

Seriepremiär
Söndagen den 16 april var det så dags för
seriepremiär mot IFK Osby borta. Efter

att ha åkt på ett tidigt baklängesmål tog
Baif över matchen, och dominerade stort i
andra halvlek. Men skärpan framför mål
saknades och matchen slutade med en
knapp 1-0 förlust. Tidningarna samman-
fattade Bergkvaras spel som friskt och hårt,
men att det därtill var för mycket långbollar
upp till kedjan.

22/4 1967 genomfördes den första Divi-
sion 3 matchen på Hagaborg. Det var
Nybro som hade äran att stå för motståndet.
Tyvärr fick Baif även i denna match se sig

Division 3 Sydöstra Götaland

Året var 1967, samma år som Baifs nuvarande ordförande
Kent Johansson föddes och 17 år innan jag själv föddes.
Det var också året då Bergkvara AIF nådde sin hittills bästa
placering i den svenska fotbollens seriesystem. 

BAIF I TREAN

1966
• Ett mycket framgångsrikt år där
såväl A-, B- som pojklaget vinner 
sina serier.
• Nytt publikrekord på Hagaborg när
seriefinalen mellan Baif–Kalmar AIK
spelas. Hela 2 200 åskådare.

1963
• Serieseger 
i division 5
Sydöstra.

1962
• En sektion för tyngd-
lyftning bildas under
ledning av Börje
Stenberg, Alf Arklind
och Vajto Luomala.

1960
• Baif köper
Bergkvara Folkets
Park för cirka 
9000 kr.

Seriesegrare i div. 4 Småland, sydöstra
1966. Överst fr.v. Anders Sturesson,
Karl-Gustav Andersson, Bengt Persson,
Per Stenberg, Einar Holgersson, Ruben
"Bua" Alexandersson och lagledaren 
Gösta Liljegren. Nederst fr.v. 
Gunnar Holgersson, Widar Lundström, 
Holger Axelsson, Stig Jaensson, 
Bo Nilsson och Nils-Olof Nilsson.

besegrade med uddamålet, 1-2 till NIF slu-
tade matchen. Bergkvaras första Division 3-
mål gjordes av straffspeciallisten Ruben
”Bua” Alexandersson, efter att Bengt Jaens-
son blivit nerdragen av Nybros målvakt.   

I nästa match inkasserades så den förs-
ta poängen. Den fick man genom att på
bortaplan spela 2-2 mot Tollarp. Baifs mål
gjordes av Karl-Gustav Andersson och
Staffan Lindberg.

Efter fyra uddamålsförluster och tre
oavgjorda matcher kom så Baifs första se-
ger i den åttonde serieomgången. Efter en
stark laginsats besegrade man Ronneby
med 4-0. Närmare 400 personer kom till
Hagaborg denna juni-eftermiddag och fick
se Bergkvaras halvback Bengt Svensson
dominera i defensiven och den elegante
Bengt Jaensson glänsa i offensiven.

Viktiga poäng
Efter den övertygande segern mot Ronne-
by följde ännu en uddamålsförlust, 1-2 mot
Jämshög. Sedan var det hög tid för vårom-
gångens sista match. Det var en ”måste-
match” för Baif om de skulle ha kontakt
med lagen över strecket, inför den mycket
jämna höstsäsongen. Det var Hässleholms
tur att gästa Hagaborg. 20 minuter in i mat-
chen kunde Bergkvaras store ledargestalt
Pelle Stenberg sticka fram och ge Baif led-
ningen genom att behärskat peta bollen för-
bi den utrusande keepern. Men endast 10
minuter senare kom kvitteringen på straff. 

Sedan Roy Danielsson i Bergkvaras
mål gjort ett par riktiga kanonräddningar
kunde laget gå till halvtidsvilan med ett oa-
vgjort resultat. I andra halvlek tog Baif ini-
tiativet, och man kunde åter se den gamla
kämpaviljan hos Baif. Om det var defensi-
ven med ”Bua” Alexandersson och Bengt
Svensson som imponerade före paus, så var
det kedjan med Pelle Stenberg, Bengt
Persson och Karl-Gustav Andersson som
visade framfötterna efter paus. Fast ju
längre halvleken led trodde nog desto fler
av de 400 åskådarna på delad poäng. Berg-
kvaraspelarna ville dock annat och efter 80
minuters spel nickades en väl slagen hörna
mot mål, men där stod en Hässleholmspe-

1960
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1973
• Serieseger 
i division 4
Sydöstra.

1969
• C-laget
avskaffas.

1967
• Baif når sin främsta pla-
cering genom tiderna i det
Svenska seriesystemet då
de hamnar på åttonde
plats i division 3 Sydöstra
Götaland.

Slutställning: Div 3 Sydöstra GötalandNybro IF 20 15 0 5  62-31  30pHögadals IS 20 12 4 4  43-22  28pIFK Hässleholm 20 10 3 7  43-28  23pTollarps IF 20 9 3 8  43-34  21pSaxemara IF 20 9 2 9  42-44  20pIFK Osby 20 9 2 9  35-41  20pVilans BIF 20 9 1 10 46-46 19pBergkvara AIF 20 5 8 7   34-33 18pJämshögs IF 20 6 6 8   26-36 18pRonneby BK 20 5 2 13 30-51 12pLyckeby GoIF 20 4 3 13 34-72 11p

lare och räddade bollen med handen. Do-
maren dömde straff och som så många
gånger tidigare placerade Ruben ”Bua”
Alexandersson bollen säkert i mål. Hässle-
holm var sedan aldrig nära att kvittera och
Baif fick med sig två otroligt viktiga poäng. 

Tre lag i serien åker direkt ner i divi-
sion fyra och Baif låg med sina sju poäng
just trea från slutet. Men i och med segern
låg man nu endast en poäng efter Hässle-
holm som var över strecket.

Höstomgången
Efter sommaruppehållet vände serien och
laget ställdes i de två första matcherna mot
Hässleholm och Jämshög, två andra lag
runt nedflyttningsstrecket. Det var då Baifs
nyförvärv Göran Svensson klev fram och
visade varför klubben hade hämtat honom
ifrån Gullaboås. I bortamatchen mot Häss-
leholm fastställde han slutresultatet 1-1
med knappt 10 minuter kvar att spela. Även
nästa helg, hemma mot Jämshög, gjorde
Göran Svensson Baifs enda mål i en ny 1-1
match.

Veckan senare var det bortamatch i
Blekinge, då tabelljumbon Ronneby stod
för motståndet. Två poäng därifrån var
mer eller mindre ett måste för Baif. Och
att laget till slut också fick med sig två
poäng hem kunde de tacka sin mycket duk-
tige och kvicke högerytter Bengt Persson
för. Men det var Karl-Gustav Andersson
som gjorde 1-0 i inledningen av matchen. I
den 18 minuten fälldes så Bengt Persson
bryskt i straffområdet, och den efterföljan-
de straffen satt ”Bua” Alexandersson ka-
nonhårt i mål. Dock hann Ronneby innan
paus göra både 1-2 samt 2-2. Det var då
Bengt Persson själv klev fram och nickade
tidigt i andra halvlek in 3-2 innan ”Bua”
slog in slutresultatet 4-2 på straff efter att
samme Persson hade fällts.

26 augusti, 1967 när lagets dribbler
Bengt Jaensson påpassligt och hårt sköt in
1-1 mot Lyckeby betydde det att laget inte
hade förlorat på de fyra senaste matcherna.
Men den sviten bröts tyvärr redan nästa
match då man ställdes mot topplaget Höga-
dal, där det blev förlust med klara 1-3.

Efter det nederlaget kom det en ny svit
med tre förlustfria matcher. Det var då
dags för lagets viktige stöttepelare Pelle
Stenberg att kliva fram och visa vägen med
sitt effektiva spel. Stenberg fanns överallt
på planen och gjorde två av målen när man
slog tillbaka Vilan med 3-1 hemma på Ha-
gaborg. Han gjorde också Baifs enda mål
när man fick 1-1 borta mot Saxemara. I
tredje och sista matchen i den förlustfria
sviten gjorde Pelle Stenberg lagets ena mål
i 2-2 matchen mot Tollarp. Det andra må-
let stod lagets lirare Einar Hol-
gersson för. 

I näst sista om-
gången ställdes Berg-
kvara mot serieledar-
na Nybro IF borta.
Seger för Baif skulle
innebära att laget i
praktiken var klart för
spel i division 3 även
nästa år. Men istället
fick årets rekordpublik,
952 personer på Vikto-
riavallen, se Nybro IF i
praktiken säkra Seriese-
gern genom en 3-1 vinst. 

Upplösningen
Inför sista och helt avgörande serieom-
gången rapporterade tidningarna om Baifs
ödesmatch hemma mot Osby. 

”Vi måste hel enkelt vinna mot Osby i
avslutningsmatchen om vi ska hålla oss
kvar”, säger Bergkvaras fotbollsordförande
Gösta Liljegren. Och visst har han helt rätt
i det. Inför sista omgången ligger Baif och
Jämshög på samma poäng, fast medan Baif
har 32-32 i målskillnad har Jämshög en
målkvot på minus 12 mål. Dock möter
Jämshög bottenlaget Lyckeby i sin match,
och allt talar för att dom tar sin två poäng
och sätter press på Bergkvara som då måste
besegra Osby. 

Söndagen den 22 oktober kl. 13.30 var
det så dags för avspark i matchen som hela
Bergkvara väntat på den senaste veckan.
Matchinledningen var svag från Baifs sida,
men laget spelade upp sig och kunde gå till

halvtidsvila med 0-0. Rapporterna från
Lyckeby talade om en klar Jämshögsled-
ning, och kallduschen blev då inte mindre
påtaglig när Osby tog ledningen på Haga-
borg 15 minuter in i andra halvlek. Men
Bergkvara tillät sig inte att ge upp hoppet,
och en stund senare visade hemmasonen
Pelle Stenberg åter igen upp sin storhet
som fotbollspelare och utjämnade till 1-1. 

Men vid det laget visste både spelare
och publik om att Jämshög gick mot en
säker seger i

Lyckeby, och det
betydde att det krävdes ett segermål för
Bergkvara om man inte skulle åka ner i di-
vision 4 igen. Då klev han in i handlingar-
na, Bergkvaras störste målskytt: Karl-Gus-
tav ”K-G” Andersson. Han hade inte varit
på alerten den senaste tiden så inför mat-
chen blev han petad från startelvan. Men
med en halv timme kvar att spela blir han
inbytt, och då kvicknar kedjan till högst
betydligt. Som alla stora målskyttar kliver
han också fram när det som bäst behövs.
Efter 80 minuters spel står det fortfarande
1-1 men det som händer i 82 minuten
sammanfattade lokaltidningen på följande
vis:

”Men då plötsligt dyker K G Anders-
son upp i en lucka, sätter huvudet till bol-
len, som borrar sig in i motståndarmålet.
Bergkvara jublar – Det blir div. 3-spel även
nästa säsong”!

Mats Blomqvist
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Fredagen den 3:e december
1977 ringer telefonen hemma
hos ”Kalle”. Han svarar och
möts då av Helge Petterssons
röst. Helge berättar att han
söker en fotbollstränare till
Bergkvara AIF och frågar om
”Kalle” är intresserad av det
jobbet.

– Vilken överraskning!
Knappast hade jag kunnat ana
att Bergkvara AIF var intresse-
rade av mina tjänster, laget
som för bara några år sedan
spelat i division tre. Sagt och
gjort åkte jag ned till Baif den
6 december för diskussion, och
två dagar senare återvände jag
för att lämna ett slutbesked.
Det blev ett ja.

1978 Karl-Johans första trä-
ning i Baif hölls den 3: e janua-
ri, och det var många nyfikna
spelare som hade anslutit till
detta träningspass. Nyhetens
behag?

– Det var en tuff utmaning
för mig eftersom föreningen
de senaste åren hade åkt ned
tre divisioner. Det var liksom
att börja om från början ”lite
grand”. När säsongen var slut-
spelad låg vi på en mitten-
placering. IFK Kalmar vann.

1979 Detta spelår är mer
framgångsrikt och Baif ham-
nar på en tredje plats i tabel-
len. Dock förlorar man serie-
finalen mot Norra Tångs BK
med 2-1 efter att ha släppt in
två mål under slutminuterna.
En tuff förlust.

1980 Detta var ännu ett bra
spelår, och återigen hamnade
Baif på tredje plats i seriespelet
med målkvoten 56-17. 
Seriesegrare blev KV 76. 

– Men toppen detta år var
deltagandet i Smålandscupen
där vi blev bästa division 6-lag.
Vi slog faktiskt ut både Vim-
merby och Oskarshamn som
båda spelade i division 3 detta
år. Dock blev division 4-laget
Gnosjö för svåra, men 4 000
kronor fick vi. Kul!

1981 För tredje gången på
tre säsonger hamnar Baif detta
år på en slutlig tredjeplats i
serien. Och för andra säsongen
i följd blev man bästa division
6-lag i Smålandscupen och
kammade därmed hem ytter-
ligare 4 000 kronor till kassan.

– Ytterligare ett hyfsat
spelår. Mina tidningsurklipp
visar att vi hade en imponeran-
de målkvot: 61-15. Kalmar

Södra vann tillslut serien, men
tätstriden var hård. Till och
med tidningarna beklagade att
Baif ännu en gång hade ”fallit
på mållinjen”. Jag kände nu att
det var läge att överlämna
tränarsysslan till någon annan,
men ombads att stanna, och
gjorde då så. 

1982 – Denna säsong slutade
vi på en femte plats. Med facit
i hand var det kanske inte så
lyckat av mig att stanna kvar…

Summering
– Jag har trivts jättebra under
alla år i Baif, både med spelare,
ledare och supportrar. Detta
gäller även min hustru Ann-
Margret som i allra högsta
grad har gjort mycket för före-
ningen. Spelarna är mer eller
mindre heliga för henne. Jag
vill inte nämna några namn,
förutom ett: Jan Schantz. Jan
var lagledare under min första
tid i Bergkvara och han var
jättebra att jobba ihop med.

Karl-Johan Fredrikssons inledande 
år i Bergkvara AIF, 1978–82

B aif upplevde en tuff period
mellan åren 1974-1978 då

man rasade från division 3 till
division 6. För att komma på
rätt spår igen krävdes någon
typ av förändring i leden. 

Dåvarande vice ordförande
Helge Pettersson tog på sig
ansvaret att hitta en ny tränare
till föreningen och fann Karl-
Johan Fredriksson i Halltorp.
”Kalle” fann sig snabbt till
rätta i klubben och med sin
noggrannhet och hängivenhet
bidrog han till att Baif hämta-
de sig efter den tuffa perioden. 

Än idag finns han inom
föreningen, nu som lagledare
för A-laget, och tillsammans
med sin fru Ann-Margret är de
en mycket stor tillgång för
Baif. Han kännetecknas av
glädjen vid segrarna och
bedrövelsen vid förlusterna.
Här berättar Karl-Johan om
hur han minns sina fem första
år i Bergkvara.

1980

ELDSJÄL

1979
• Ett kändislag gästar Hagaborg för mö-
te med ett kombinationslag från Södra
Möre. I ”kändislaget” fanns profiler som
Ingemar Stenmark, Lennart ”Hoa-Hoa”
Dahlgren och Frank Andersson. Kändi-
sarna vann med 7–3 inför ögonen på
nära 2 000 i publiken.

1984
Serieseger i division 6, 
20 vinster på 22 matcher. 
Conny Olsson var träningsflitig
denna säsong och tränade 
74 gånger av 77 möjliga. De 
övriga tre var han också när-
varande vid sidan av planen. 

1982
• Medlem-
savgiften
var 25 kr.

1978
• Klubblokalen
byggs ut.
• Karl-Johan
Fredrikssons
första år i Baif.
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D agens bröder i Baif har egna kom-
mentarer på hemsidan och självför-

troendet verkar vara bra. Snabbe forwar-
den Jimmy Johansson påminner mig om
James Dean, en ung rebell, en jätte, öster
om Gökalund. Broder Kim verkar vara en
riktig gourmet och njuter av vad naturen
kan ge. Pappa Tomas kan lugnt ligga i
hängmattan och läsa boken ”Den gamle
och havet” av Hemingway när de spelar
fotboll.

Beträffande bröderna Blomqvist är det
säkert bäst att inte skriva något alls i fall
något skulle bli fel. För att ha fel är ett
okänt begrepp för dem. De har säkert tittat
på Tom Cruise, när han göra sina loopar
bland molnen i filmen Top Gun, vilket

förmodligen ingår i pappa Anders utbild-
ningsarsenal!

Tredje brödraparet är Andersson. När
Andreas upptäckte Bergkvara-grabbarnas
skönhet fick han bygga upp sitt eget själv-
förtroende med en egen slogan om sin
skönhet. Som ung tidningsförsäljare av
kvällsposten var det säkert en bra träning
för självförtroendet. Broder Mattias är mer
avvaktande och ser sig noga för innan han
sätter sitt 11 meters skott.

Bröderna Holgersson
Det har funnits flera Holgerssons bröder i
lagets historia. Under 60-talet var det Ei-
nar och Gunnar Holgersson som repre-
senterade laget. De var de enda bröderna

som var med och spelade vid uppflyttning-
arna 1963 och 1966. Gunnar som var för-
svarspelare gjorde många matcher för la-
get, över 700 matcher. Bagerianställd, stark
i kroppen och oöm spred han skräck bland
många forwards i motståndarlaget. Broder
Einar, var kedjespelare med vaggande
spelstil och med en fin blick för spelet. Einar
Holgersson kallades för ”Läcke” av någon
anledning.

Sandqvists bageris efterträdare
Klockan är sex på morgonen och solen har
börjat värma. Det bakas bröd till bygdens
affärer. En morgontrött 14-årig yngling
skrapar plåt eftersom plåtmaskinen är sön-
der, vilket den alltid var. Två bagare står

Jag ser en bild av Baifs trippelbrödrapar efter segern mot Norra
Tång. Det är inte första gången Baifs bröder gör succé, eller låter
sig omtalas, inte minst i pressen.

Av ”Marcel Proust”

BAIFS BRÖDER 

Fr.v. Mats och
Johan Blomqvist,
Mattias och
Andreas Anders-
son, Jimmy och
Kim Johansson

1985
• Bergkvara och
Norra Tång inleder
ett samarbete inom
ungdomsfotbollen.

1986
• Baif-profilen Bengt Jaensson fyller 45 år och
spelar denna säsong sin sista A-lagsmatch. Han
gjorde totalt 702 matcher för Baif och ligger för
närvarande tvåa i maratontabellen för flest spela-
de matcher. Noterbart är att Bengt under sin
långa karriär aldrig drog på sig en varning. 

• Serieseger i division 6,
tre poäng före Högsrum
och Gullaboås. Kent Jo-
hansson vinner den inter-
na skytteligan med sam-
manlagt 22 A-lagsmål.



16 B A I F 7 5 Å R !

mittemot varandra och plat-
tar till brödkakorna. En heter
Alf Arklind och är renlev-
nadsman och stor Baif-sup-
porter. Han har en näsduk
över huvudet och har själv
spelat för kustgänget som
vänsterytter långt innan
1964. Han pratar fotboll med yrkeskolle-
gan som heter Gustav Bergqvist och spelar
fotboll för laget. Han är en skicklig arbets-
man och arbetar snabbt och effektivt. Gus-
tav spelar nu fotboll i Baif samtidigt som
han är fotbollsdomare. Han spelar på de
flesta platserna i laget. Arbetet med stän-
digt tidigt morgonarbete gjorde att det inte
fanns några utrymmen för nöjen. Som
nyfiken 14-åring frågade jag honom någon
gång: ”Gustav ska du inte ut och träffa
fruntimmer i kväll?” Gustav svarade: ”Sånt
hinner man väl med.” Så här många år ef-
teråt kan jag bara konstatera att han hann.
Gustavs bror Gunnar var en stor ledarprofil
i många år samtidigt som han var affärsman
på Grattes. Broder Allan var en stor sup-
porter till laget och yngsta brodern Sven
spelade också i unga år. I Bageriet arbetade
också Ruth Stenberg och hon hade bland
annat två söner, Per och Börje.

Bröderna Stenberg
Börje spelade både i bilagan och i A-laget.
Börje var en teknisk fotbollsspelare. En
gång när Börje spelade i A-laget skrev nå-
gon journalist ”Bra i Bergkvara var unge
och lovande Börje Stenberg”. Till saken
hör att Börje vid det tillfället säkert var
30+. Det var säkert inte Erik Väpnare eller
Sven Axelsson (swax) som var idrottsrefe-
rent till detta stycke och troligen inte
Bengt Svensson heller.

Broder Per var tränare vid uppflytt-
ningarna 1963, 1966, 1973. Per gick i unga
år till Kalmar FF och har än i dag en plats
på deras maratonlista över antalet spelade
matcher (40: e plats, 336 matcher). Vid ti-
digt 60-tal gick han tillbaka till Bergkvara
och bidrog till lagets framgångar. Som
äldre gick han tillbaka till Kalmar FF och
ledarna för Kalmar (Folke Ellborg eller

Bertil Agborg) fick försvara
värvningen av Pelle. I tid-
ningarna stod det att de be-
hövde Pelle på grund av
hans fysik som skulle ge de
yngre motivation att träna
mer. 1981 var han tränare
för Kalmar Södra IF när de

vann 6: an Än i dag så spelar han mo-
tionsfotboll på Skyttis i Kalmar. Som fot-
bollsspelare hade Pelle de flesta egenska-
per en bra fotbollsspelare ska ha och han
var en duktig ledare som spred mycket po-
sitiva vibrationer omkring sig. Någon
nickspecialist var han däremot inte. Baifs
största nickspecialist under denna tid spe-
lade inte i A-laget, vanligtvis inte i B-laget,
utan i C-laget och hette Stig Karlberg. 

På Harald Jaenssons plåtslageri arbeta-
de många av dåtidens spelare som till exem-
pel Vajne Johansson, Karl-Erik Karlsson
och Karl-Gustav Andersson, samt bröderna
Jaensson och deras far Harald som var
mycket idrottsintresserad.

Bröderna Jaensson
Stig spelade för Baif under största delen av
60-talet. Han var en säker pålitligt back
som förblev laget trogen under hela sin
karriär. Han fanns också på plats när Berg-
kvara spelade ishockey mot Torsås vid
Bergkvara folkskola, där nu tennisplanerna
ligger. Stig var med vid båda seriesegrarna
1963 och -66, och var för övrigt en hejare
på stavhopp.

Broder Bengt var också en period i
Kalmar FF i unga år för att sedan återvän-
da till Baif några år efter Pelles återkomst.
Bengt spelade som forward, och var en id-
rottens allkonstnär. Medan Stig hoppade
stav på B-planen, kastade han spjut på Ha-
gaborg, nästan lika långt som en aktiv
friidrottare. Hans teknik med bollen var av
yppersta klass.

Bröderna från Trekanten
Det var väldigt imponerande och spännan-
de för en ungdom när det blev invigning av
Konsum i Bergkvara. (Gamla turistbyrån)
Det var filmförevisning i källarlokalen

med tecknad film. Kreatören för detta ar-
rangemang var Bo Nilsson som också spe-
lade fotboll och genast tog en plats i Baifs
representationslag efter ankomsten till
byn. Han var en verklig kämpe och var un-
der många år en av lagets strateger, med-
verkade vid båda uppflyttningarna till 3:an,
-66 och -73. 

Men inte nog med detta, han såg till att
KFF förlorade sin dåvarande högerytter
som var Bosses bror och hette Rolf Nils-
son. Med de meriterna blev han en ut-
märkt förstärkning för laget. Rolf spelade
bland annat vid seriesegern -73.

Bröderna Danielsson
Det tidiga 60-talets målvakt hette Roy Da-
nielsson. En av försvarsspelarna hette Rolf
och det var hans bror och de var uppfödda
på Malmen. Dessa bröder var med vid la-
gets uppflyttning till 5:an 1963. Rolf var
försvarsspelare och vad jag kommer ihåg,
så bodde han långt från samhället när han
spelade fotboll. Jag tror han var tv-montör
i Gamleby? Roy slutade med målvaktsjob-
bet tidigt för studier och fick som ung fors-
kare göra en marinbiologisk resa till myck-
et kalla breddgrader? Men i vilket fall som
helst var de här båda Malmenbröderna ett
starkt inslag i dåtidens Baif.

Bröderna Olsson
Det är klart att i en gammal fiskeort som
Bergkvara fanns och finns det även fiskar-
pojkar som kunde spela fotboll. Jag tänker
då på Verner och Stig Olsson. De spelade
boll i Baif på 50- och tidigt 60-tal. Verner
var försvarsrese och var med uppflyttning-
en till 5:an -63. Stig var kedjespelare och
tog även ett stort ansvar för ungdomsverk-
samheten i klubben under 60-talet. Conny
förde sedan fotbollstraditionen vidare,
men spelar nu mest bridge, ett spel för den
tävlingsinriktade.

Bröderna Johansson
En vanlig brödrakonstellation är målvakt
och försvarare. På gränsen mellan -60 och
70-tal dök Ellen och Evalds pojkar upp i
Baifs dress. Finns det fiskare, finns det ju

” Gustaf, ska 
du inte ut och 
träffa fruntimmer 
i kväll?”

1993
• Den 20 november över-
tar Tommy ”W” Nilsson
ordförandeskapet från 
Mikael Andersson. Han 
innehar den positionen de
kommande sex åren. 

1990

1990
• BAIF 
60 år!

1987
• Baif spelar kvartsfinal i Smålandscupen mot 
Allsvenska Östers IF (Thomas Ravelli målvakt). Som
handikapp för fem divisioners lägre ranking får Baif
inleda med fem straffsparkar, vilka alla resulterar i
mål. Öster hämtar upp detta underläge, och kvitte-
rar till 5–5 i slutminuterna. I det straffsparksav-
görande som sedan följde förlorar Baif med 8–7.
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även odalmän. Storebror ”Tjoffe” blev
burväktare och stod mellan stolparna
bland annat 1973. Hans söner ser nu till att
bilar blir lagade och att man får god mat i
Bergkvara, inte minst på Dalskär. Lille-
bror Thomas kom att göra många matcher
för Baif i försvarsleden med obändig energi.

Bröderna vid sidan om planen
För att en idrottsförening skall kunna fun-
gera är det minst lika viktigt att det finns
människor som ideellt är engagerade. Un-
der en följd av år var bröderna Liljegren
viktiga kuggar utanför fotbollsplanen. Jag
tänker då främst på Gösta Liljegren en
legendarisk idrottsledare inom Baif och
även hans bror Arne Liljegren som fortfa-
rande finns vid sidan om.

Bröderna Gratte spelade i Baif i början
på 60-talet. Dan spelade vänsterytter i A-
laget och broder Håkan i bilagan.

Vägmästare Axelssons son Holger blev
målvakt vid 60-talets mitt och broder Evert
spelade i bilagan som försvarare.

Bröderna Schantz var bröder som på

olika sätt medverkade in-
om föreningen Ulf och
Jan som var ledare 1973:
års lag.

Busschauffören Bern-
hard Karlsson hade två
pojkar som också spelade,
Anders och Bertil Karls-
son. Bertils son Robert
finns att skåda på Hagaborg idag.

Det heter att ingenting är nytt under
solen, därför slänger jag pennan vid pank-
bron ikväll, för att inte bli alltför tjatig.
Ungefär som när man sitter och metar och
får upp liknande fiskar hela tiden, men det
är klart att skulle en guldfisk nappa då kan
man ju ändra sig. 

En sådan guldfisk, skulle kunna vara,
fred på jorden, mat till människor eller så
där lagom egoistiskt div. 4 sydöstra.

Epilog
Den gången sommaren 1964 när jag arbe-
tade hos Sandqvists efterträdare var min
uppgift att forsla brödet till busshållplatsen

för destination Kalmar och
Karlskrona. En dag satt jag
brödet på fel sida. En handlare
söder om Bergkvara ringde
till Arklind och sa att inget
bröd anlänt till honom. En
något arg Arklind frågade om
jag satt brödet på rätt sida.
Vid kontroll uppdagades mitt

misstag och jag fick ta cykeln med fullastad
kärra med bröd och cykla till affären i
Högaholm. Det händer att jag är där nå-
gon gång ibland och hälsar på, det beror på
att det är min bror ”Tusse” som bor där
numera. Hans stora idol är Benno Mag-
nusson och aldrig har ”Tusse” varit så glad
som 1983, då han fick ge sin idol en flaska
whisky som present!

Fotnot: I dagens lag finns ytterligare två
brödrapar: Bröderna Idensjö och bröderna
Pérez-Segovia.

” Under en följd av 
år var bröderna 
Liljegren viktiga 
kuggar utanför 
fotbollsplanen”

Fem brödra-
par i Baif upp-
märksamma-
des i Afton-
bladet i mitten
av 60-talet.

1995
• Bergkvara Water
Festival arrangeras
för första gången.
• Det går tungt för 
A-laget och mer
snabbhetsträning 
efterlyses.

1994
• Stora investering-
ar gjordes på Haga-
borg. Totalt satsa-
des 80 000 kro-
nor på bland annat
nytt elljus och ny
gräsklippare.

1996
• A-laget förlorar bara
en match i sin division
6 serie, men hamnar
”bara” trea i tabellen.
Johan Borg vinner
skytteligan med 15
gjorda seriemål.

1997
• Medlemsavgiften var 50 kr.
• A-laget förde en mycket jämn kamp om
seriesegern med Gullaboås denna sä-
song. En förlorad seriefinal på Hagaborg
med 0–1 mot just GIF gjorde att det slu-
tade med en andra placering, men med
samma poäng dock sämre målskillnad.
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V anligtvis börjar fotbolls-
träning eller fotbolls-

leken i 5-6 års åldern. De förs-
ta åren är det mest frågan om
lekar. Fotbollsspelet ser mest
ut som en bisvärm, men alla
verkar ha riktigt roligt! Tjejer
och killar tränar i samma lag.

Ett par år senare börjar det
första seriespelet. Här har vi
också ett lag idag. Man spelar
mot olika lag men poängen
räknas inte. Det är fortfarande
en lek, där man också kan pra-
ta med sina kompisar om allt
annat än fotboll.

Det första seriespelet med
tabell är i 9-10 års åldern. Man
spelar då 7-manna fotboll. Of-
tast möter vi lag från den när-
maste bygden. På träningarna
börjar man prata lite mer om
markering och att inte alla ska

springa efter bollen samtidigt.
Några spelare är riktigt dukti-
ga på fotboll från början och
några blommar upp först lite
senare. Det är väldigt svårt att
se bland 10-åringarna vilka
som ska bli Bergkvara AIF:s
nya stjärnor.

P-13 är den första ålders-
gruppen som spelar 11-manna
fotboll på stor plan. Här för-
ändras spelet och därmed också
spelarna. Det går inte längre att
vara individualist, utan nu krävs
det att alla arbetar för lagets
bästa. Offside är också ett nytt
begrepp som är svårt att lära
sig. Men de flesta lär sig snabbt.
Fortfarande är spelet väldigt
snällt och diskussionerna med
domarna är inte så vanligt.

Idag finns ungdomslag upp
till 16-års ålder. Bergkvara AIF

Vad vore Bergkvara AIF utan ung-
domsverksamhet? Ja denna fråga
vet vi alla svaret på. Varje år slus-
sas en eller flera nya ungdomar
upp till seniorlaget.

försöker dock slussa in sina
spelare i seniorfotbollen redan
vid 15 års ålder. Det är många
gånger svårt för ungdomarna
att ta detta steg till seniorspe-
let. För återigen ändras spelet
och kanske taktiken. Det krävs
också lite mer styrka. 
Hur är då
ungdomsfot-
bollen upp-
byggd? 
Sedan cirka 20 år tillbaka har
Bergkvara AIF och Norra Tång
BK en gemensam ungdoms-
verksamhet. För några år sedan
kom även Söderåkra AIK in i
detta samarbete. Till denna fot-
bollssäsong är det dessutom så
att det bara finns ett pojklag per
åldersklass för hela kommunen.
Dock gäller detta bara 11-man-
na fotbollen. För de yngre är
samarbetet enbart med Norra
Tång. Även för flicklagen är det
ett kommunlag.

Orsaken till detta är att det
föds allt färre barn. Det finns
också många fler fritidsaktivi-

teter att välja bland för ung-
domarna. Detta gör att kom-
munens klubbar såg det som
viktigt att försöka behålla de
förmågor som finns, genom att
bilda kommunlag. 

Detta betyder också att
seniorlaget inte
kommer att få så
många nya ung-

domar per år. Ändå ser
återväxten bra ut. De ungdo-
mar som tar platser i senior-
lagen är duktiga och vill verk-
ligen vara med om platserna i
representationslaget. Det är
också positivt att seniorerna
tar väl hand om de yngre på
träningar och matcher.

Vi på ungdomssidan ser att
det finns många talanger och
även några riktigt duktiga års-
grupper med många spelare
bördiga från Bergkvara. Det är
kanske inga lag likt vårt division
3-lag, men eventuellt kan fram-
tidens ”Kvarakillar” bli det bäs-
ta kommunlaget om några år.

Dag Sjöholm

Ungdomsverksamheten – så funkar det

FRAMTID

Baif/NTBK P12
Stående fr.v. 
Gustav, Jakob, 
Simon, Emil, Fredrik
Sittande fr.v., 
Adam, Patrik, Tim 
och Anton

Lagfoto P/F8
Överst fr.v. Maria Nielsen, 
Kent Johansson, Duane Hagert, 
Victor Bertilsson, Hannes Löfquist, 
Niclas Adolfsson och Mattias Börjesson.
Mitten fr.v. Amanda Nilsson, Andreas 
Sturesson, Rasmus Gustafsson och 
Annie Johansson.Nederst fr.v. Oliver Nielsen,
Emma Johansson, Erik Börjesson, Hassan
Chahrour, Jacob Adolfsson och William Olsson.

2000
• Baif kommer ut på Internet i och med hemsidan baif.nu.
• Magnus ”Manno” Arvidsson gör sin första säsong som 
spelande tränare i Baif. A-laget börjar året med att vinna
Kommunmästerskapet i innefotboll. I seriespelet spelar laget
26 matcher, varav 13 vinns, sju spelas oavgjort och sex 
förloras. Allan Nielsen vinner skytteligan med 18 seriemål.

1999
• Baif avancerar till divi-
sion 5 efter att ha beseg-
rat Stora Frö i en helt
avgörande kvalmatch.

2000



B A I F 7 5 Å R ! 19

DAMKLUBBEN

N aturligtvis måste vi i Baifs Dam-
klubb passa på att presentera oss i

jubileumsbladet nu när Baif blir 75 år. Vi
har inte funnits lika länge, men åtskilliga år
har det ändå blivit. I 2005 års upplaga och
sedan ganska många år tillbaka återfinns
följande medlemmar, Ingela Andersson
(kassör), Annelie Eriksson (har hand om
anmälningar till sommar-
marknaden och uthyrning
av Skytteholmen), Zita
Andersson, Eva Jonsson,
Eva Gustavsson, Mona
Andersson, Ann-Christine
Kriivel, Viktoria Lilja,
Madde Eriksson och Ag-
neta Johansson (sekreterare). Tyvärr har vi
inte någon ansvarig ordförande för tillfäl-
let, så finns det någon som är intresserad så
finns det chans att få axla denna plats. Vi
hjälps alla åt med att ta ansvar för olika
sysslor. Några är med i lotterisektionen,
vilket bland annat innebär att köpa hem
vinster till våra olika lotterier.

Skytteholmen är ju vår ögonsten. Ett
underbart ställe att vara på. Här anordnar
vi vår midsommarfest sedan några år tillba-
ka. Årets fest var mycket välbesökt, mycket
tack vare det fina vädret. Som vanligt restes
midsommarstången med hjälp av Gilles-
dansarna, som därefter dansade för besö-
karna. Dessutom uppträde lokala förmågor
och så var det naturligtvis dans
kring stången under ledning
av Ingrid och Börje. 

Passa på att hyra Skytte-
holmen till exempel vid bröllop
eller kanske till någon födelse-
dagsfest, kontakta Annelie om
ni har några funderingar över
detta.

Även ute på Hagaborg
kan man träffa på oss i Dam-
klubben. Vi har alltid öppet i
kiosken när Baifs A-lag har
hemmamatch. Vi brukar då

även få hjälp av andra frivilliga att beman-
na kiosken. De ska ha ett stort tack för
denna hjälp. 

Under tidigare år hade Damklubben
auktion i skolans bespisningslokal. Men på
grund av svikande publik och sviktande sy-
intresse hos damklubbens medlemmar har
vi nu slopat detta. 

Genom åren har många med-
lemmar varit med i damklub-
ben. Nämnas kan bland andra
Jane Bergqvist, Anita Lund-
gren, Monika Johansson, Eli-
sabeth Nilsson, Ulla Hagman,
Ulla Magnusson, Ann Marke-
stål, Lisbeth Thornell, Maj

Alexandersson, ja listan kan göras lång. I en
förening behövs det alltid folk. Några är
med länge, några lite kortare och vi hoppas
att det finns några som kanske redan idag
kan tänka sig att lyfta telefonen och höra av
sig till någon i damklubben och säga: Jag är
gärna med om jag får. Nya medlemmar är
hjärtligt välkomna, tveka inte att höra av er.

Några som vi måste nämna är ju våra
”Stödstrumpor” som ställer upp när vi be-
höver några med lite mer armstyrka är vad
vi har. De är fantastiska. Utan dem vore li-
vet inte detsamma. Hoppas de står ut med
oss och fortsätter hjälpa oss. 

Tack för ordet och ett stort grattis Baif
till 75 år önskar vi i Damklubben!

Nya medlemmar är hjärtligt välkomna

” Skytteholmen är 
vår ögonsten. Ett 
underbart ställe 
att vara på”

Midsommarförberedelser på Skytteholmen.

l Baif består idag inte bara av fem brödra-
par, utan också av en härlig grupp spelare
som gör sitt yttersta för att kriga till sig tre
friska poäng till klubben. Och anledningen till
detta krigande är att vinnarkänslan är så
pass stor. Inte mycket kan jämföras med
känslan av att tillsammans med lagkamra-
terna få vråla segersången i omklädnings-
rummet efter en match.

Glädjen som infinner sig vid segrar är
stor, men det som får alla att kämpa tillsam-
mans är den laganda vi känner när vi träf-
fas. Jag tror att dagens sammanhållning
började 1991, när Baif trillade ur
”femman”.
Den säsongen
fungerade spe-

lat dåligt, vi spe-
lare räckte inte riktigt till. Men det viktigaste
var att vi hade varandra. Vi hängde inte läpp
även om det inte var roligt att förlora med
18–1 mot Lindsdal. Men känslan av att kla-
ra 2–2 mot Söderåkra, och därmed ta enda
poängen det året var härlig. Sammanhåll-
ningen har stärkts under dessa år, och idag
så har vi både spelare och ledare som har
fått lagandan och spelet att växa ytterligare.
Ett bevis på detta är att fråga de senaste
årens nyförvärv. Det finns inte många av
dem som kan säga att de inte trivts tillsam-
mans med de röda bröderna från Kvara.
För att citera Martin Johansson, nyförvärv
från Smedby för två år sedan och nu en äkta
Baifare: ”Baif är mer än ett fotbollslag – det
är en del av dig.”

Jag tror att vi kommer att fortsätta stär-
kas tillsammans och visa att vi vill vara med
och slåss i toppen. Kanske vinner vi serien
en vacker dag, och då få känna på den där
härliga segerkänslan, samtidigt som vi
skriker ut: ”ALLA VI SOM ÄLSKAR KVARA
KLAPPAR NU…”

Väl mött ute på Hagaborg önskar
Kvaras röda bröder.

Andreas ”Lillis” Andersson

BAIF IDAG

”Vi kommer att fortsätta stärkas 
tillsammans och visa att vi vill vara
med och slåss i toppen.”

2005
• Bergkvara AIF 75 år!
• En landskamp i fotboll kommer
att arrangeras på Hagaborg den
12 oktober. Det är Sveriges och
Tysklands F16-landslag som möts.

2003
• Tommy ”Ingabo” Nilsson utökar sin ledning i
Baifs maratontabell för antal spelade matcher. 
Den 24 augusti spelar han sin 718:e match
för föreningen och har därmed medverkat i
hela fem decennier.

2001
• SM-Silver för Baifs
damlag i bordtennis,
efter finalförlust mot
Långshyttans BTK.
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