
Grevbäcks IK 

Björkvallen 
Förening: Grevbäcks IK 
Bildad:  2 juli 1936 
Dräktfärg: Blåvitrandig tröja blå byxor 
Idrottsplats: Från 1945 Björkvallen 
Planmått: 60 x 100m 
Serie: Herrfotboll nedlagd 1980, damfotboll 1987, sista ungdomslaget 1990. Klubben avförd 2000. 
Ort:  Grevbäck 
Invånare: 210 (enl. wikipedia 2000) 

Klubben bildades 1936, vid en stor ek vid Grevbäcks kyrka, står det i Västgötafotbollens 1900-talshistioria. Det bekräftar 
Per-Olov Törnqvist, som själv inte var med då, men hans storebror var med från start. Första fotbollsplanen låg strax 
bredvid Hembygdsgården. Men den var för liten för spel i Västgötaserierna. 

Första åren var det bara vänskapsmatcher , men säsongen 42-43 kom man med i Karlsborgsortens Pokalserier.  Med lag 
som Breviks AIF, Ransbergs IK, Fagersanna IF B, Mölltorps IF B och Forsviks IF B.  

Man spelade där i tre säsonger, innan det var dags att flytta in på Björkvallen och deltagande i ”riktiga” serier.  
(Hjoserien). B-laget fortsatte några år i Pokalserien. 

Det fanns lite orientering, bordtennis, bandy och fri idrott på programmet. Det var projekterat för 4 löparbanor på 
Björkvallen, men de blev aldrig gjorda. 

Grevbäck höll mestadels till i lägsta serien, div. 6/7, men var uppe i femman vid två tillfällen 1960 och 1974 talet. Men 
det var bara ettåriga besök. Efter nedflyttningen gick det utför och det radades upp några sistaplatser innan man kastade in 
handduken 1980. 

Damfotbollen som var ett av pionjärerna startade 1972 och var tillsammans med grannbyn Breviks AIF, starka i många 
år. Men 1987 kunde man inte hålla igång damlaget heller och några år senare försvann det sista ungdomslaget också. År 
2000 avvecklades föreningen. 

Men fotbollsplanen har hållits igång till dags dato 2012, som vårplan för framför allt IFK Hjo, men även lag som 
Fagersanna IF och Tibro AIK. Innan Fagersanna gjorde sin egen ”vårplan”. Nu när Hjo inviger sin konstgräsplan (2013), 
är det väl risk att Björkvallen snart är saga blott. 
Text och foto: Ingemar Berg 

 

Grevbäcks Idrottsklubbs klubbemblem. 



 

Förråd numer, men har varit kiosk och lotteri stånd. Men det är väl 30 år sen det användes. 

 

Gungorna finns kvar. 



 

Omklädningsrumsbaracken, enklast tänkbara. 

 



 

Som sagt enkelt var det. Dörrarna är av typ logdörrar. 

 

Det gick att kika in genom ett fönster, båren finns kvar. 



 

 
Ström var framdraget, men inget vatten. Det fanns en brunn att pumpa upp i tidigare. 
Men man hade tillgång till Grevbäcks skola  1km bort. Men de flesta lagen kom ombytta. 

 

Planen ser ganska bra ut, efter som det aldrig blev några löparbanor så blev gräsytorna runt planen ganska stora. 



 

 



 

Mullvadarna har jobbat lite på bortre långsidan. 

 
Utsikt från planen mot Vättern och Ekhammars Gård. 



 
Lite lurig parkering bakom målet 

 


