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90- talet blev ett förändringens årtionde. 
 
Seniorlagen på herr och damsidan gjorde bra ifrån sig. 
Representationslaget var stabilt med över och mitten-
placeringar i division 6. Vårt damlag var under 90- talet 
flera år med och fightades i toppen av division 3 och 
gjorde totalt 13 säsonger i denna division. Tränare och 
lagledning är viktiga funktioner för att nå resultat. Detta 
har föreningen haft hela 90-talet både på herr och dam-
sidan.  
 
Det är många ledare som lägger ner mycket av sin fritid 
inom både senior som ungdomsverksamhet. Saleby/ 
TBK jobbar nu också med N:a Härene BK och en ung-
domsallians bildades 1998 mellan Saleby IF, Trässberg 
BK och N:a Härene BK för att samla verksamheten 
under en ledning som mera självständigt har att leda och 
föra ungdomsverksamheten framåt. Verksamheten är 
mycket livaktiv och i träning har man ca 100 ungdomar.   
  

Saleby IF:s seriesegrande damlag 1985: 
Stående från vänster: Roger Gustafsson, Malin Nilsson, Camilla Rosén, Ingegerd Olofsson, Inger Eriksson, Ulrika Happe, 
Hillevi Larsson, Eva Svensson, Ragnar Eriksson. Knästående från vänster: Melinda Andersson, Ann Rosén, Monica Hamm- 
rén, Annika Larsson, Pernilla Erixon, Lisbeth Olausson, Anette Eriksson 
 



Sommarauktionerna 
 

En viktig aktivitet i vår verksamhet är sommarauktionen 
som återkommit varje år sedan 1978 men den allra första 
hölls redan 1974. Idékläckare till detta arrangemang som 
ersatte de tidigare bygdegårdsfesterna var Jan-Olof ”Lollo” 
Oskarsson och den störste pådrivaren och nytänkaren var 
Bertil ”Pröjsarn” Johansson som med frenetisk energi 
fick fart på verksamheten.  
 

 
Ragnar Eriksson i korvsäljartagen och Karl-Axel Jonsson tar betalt. 

 
Saleby IF var bland de allra första med denna typ av 
aktivitet. Sommarauktionen har sedan dess varit den vik-
tigaste inkomstkällan för föreningen. Den förste roparen 
var Arvid Johansson från Trässberg sedan tog vår mång-
årige ordförande Arne Fahlgren vid fram till sin bort-
gång.  
 
De senaste 22 åren har Egon Petterson och Bertil 
Månsson med bravur skött denna syssla. I år 2013 hölls 
traditionsenligt den 38:e sommarauktionen med alla dess 
kringaktiviteter som gissa grisens vikt, Salebymästerskap i 
pilkastning mm. En mycket välbesökt auktion.  
 
Det är fantastiskt vilka resurser och vilken entusiasm det 
finns bland äldre och yngre medlemmar inte minst bland 
de aktiva såväl före med insamling som under auktions-
dagen. Det är också genom ett starkt stöd från bygdens 
invånare som detta arrangemang lever vidare. 
 

Arne Fahlgren när han svingar klubban uppbackad av Ingvar 
Augustsson. 
 
 

2000-talet tills nu – en byggnadsperiod 
 

En utbyggnad av klubbhuset på Salebyvallen gjordes 
2001/2002 och vi fick en bättre anläggning med bl.a. fler 
omklädningsrum, duschutrymmen mm och vi  klarar nu 
att ta hand om fler lag och spelare på Salebyvallen.   
 
En utbyggnad är naturligtvis en stor ekonomisk påfrest-
ning men efter att vi fått 75 % i bidrag från kommunen 
kunde vi med hjälp av ett lån på 200 000 kronor och 
mycket ideellt arbete ro det hela i hamn. Många var 
engagerade men några som bör ha en extra eloge för allt 
nedlagt arbete med om- och tillbyggnad är Håkan 
Andersson, Börje Eriksson, Peder Eriksson, Kjell 
"Strimma" Jansson och Gunnar Classon. För att klara 
ekonomin sålde vi bingolotter på torget, tjejerna arran-
gerade modevisning i bygdegården och vi fick en lyckad 
höstförsäljning av underkläder och auktionen gav det 
bästa ekonomiska resultatet så långt.  
 
2002 var året då vårt A- lag så när som på en match gick 
obesegrade genom division 6 och spelar efter 25 år åter i 
division 5. Totalt gjorde laget denna lyckosamma säsong 
hela 98 mål. Damlaget segrade också i sin serie i division 
4 och är åter efter ett års nedflyttning tillbaka i division 
3. Till ny ordförande detta år efter avgående Leif-Ove 
Gustafsson valdes Fredrik Kjellkvist. Skiftet var väl 
förberett och den nye ordföranden var snart varm i 
kläderna. Samtidigt efter 22 år som ordförande utsågs 
Leif-Ove Gustafsson till Saleby IF:s andre heders-
ordförande. 



Jubileumsåret 2003 blev ett idrottsligt bra år. Herrlaget 
klarade sig bra i division 5 och vi kom att spela där till 
2010 då vi fick respass till division 6. En annan 
höjdpunkt för herrlaget var att man 2003 lyckades ta sig 
till final i LOFA:s (Lidköpingsortens fotbollsallians) 
årliga sommarturnering. Ett tidigt mål avgjorde 
matchen, därefter höll Saleby tätt med ett effektivt 
försvarspel. Därmed var vi Lidköpingsmästare. Senast vi 
var Lidköpingsmästare var för 17 år sedan.  
 
År 2005 tilldelades Leif-Ove Gustafsson, Börje Eriksson 
och Henry Jung Svenska Fotbollförbundets guldmedalj. 
Samtliga är fortfarande aktiva i föreningen. Under 2008 
har Salebyvallen täckdikats, bevattningsrör lagts ner och 
planen planerats om. Både hösten 2008 och hela 2009 
har hemmamatcherna fått spelas på Trässbergsvallen. Ett 
speciellt omnämnande till Nils Erik Eriksson, Daniel 
Gustafsson, Mikael Hammarén, Peter Svensson och 
Marcus Kjellström för deras gedigna insatser och arbete 
med omläggningen av Salebyvallen.  
 
Åter igen är vi skuldsatta med 200 000 kronor då vi från 
kommunen fick 75 % i bidrag av beräknade kostnader 
men som denna gång inte räckte bland annat på grund 
av att vi också påbörjade inramningen av anläggningen 
med en jordvall som blev klar 2012. Salebyvallen sköts 
helt ideellt med daglig tillsyn av Kurt Svensson med 
medhjälpare dock hyr vi in kommunen att sköta 
gräsklippningen. Efter 8 år i division 5 spelade A-laget 
2011 i division 6 och där spelar vi även nu 2013. Vår 
målsättning är att åter bli ett etablerat lag i division 5 
under de närmaste 2 åren. 
 
Till ny ordförande 2011  efter Fredrik Kjellkvist som 
lämnar efter nio år valdes Anders Gustafsson vars sejour 
denna gång blev 2-årig då Leif-Ove Gustafsson åter 
valdes till ordförande efter 11 års frånvaro. Ingen 
föryngring förstås men för undertecknad ett trevligt 
uppdrag.  
 
Saleby IF:s nuvarande styrelse: Ordförande Leif-Ove 
Gustafsson, sekreterare Ida Åkesson, kassör Henry Jung, 
ledamöter med olika ansvar Daniel Gustafsson, Mikael 
Hammarén, Marcus Kjellström, Caroline Wall. 
Vill Du veta mer om Saleby Idrottsförenings verksamhet 
under 70 år finns det mer utförligt beskrivet på vår 
hemsida laget.se/saleby_if under rubriken dokument. 
 

Några data om Saleby IF 
 

- Saleby Idrottsförening bildades den 10 februari 1943. 
- Till ordförande valdes Ingvar Björkdahl. 
- Antalet medlemmar stiftaråret var 20. 
- Föreningens klubbfärg är röd och vit. 
- Den huvudsakliga verksamheten har varit herr och 

damfotboll samt en under många år bred 
ungdomsverksamhet. Under några år på 80-talet 
spelades bordtennis och på 40- talet även bandy. 

Korphandboll spelades under 60-talet både på herr 
som damsida. 

- Första seriematchen spelades i Lidköpings pokalserie 
1944. 

 

Saleby Idrottsförening har deltagit med 
representationslaget i följande seriesystem: 
                

Lidköpings pokalserie 1944. 
Vara norra reservserie 1945 - 1949(Serieseger 1948) 
I Västergötland fotbollsförbunds serier 
Lidköpingsserien 1950 (Uppflyttning 1949) 
Centralserien 1951-1956 (Serieseger 1956). 
Västra Skarborgsserien 1956-1959 
Division sju 1960-1961 (Serieseger 1961). 
Division sex 1962. 
Division sju 1963-1967. 
Division sex 1968 (Serieseger). 
Division fem 1969-1974. 
Division sex 1975-1976 (serieseger 1976). 
Division fem 1977. 
Division sex 1978-1980. 
Reservserie 1981 
Division sex 1982 
Reservserien 1983 
Division sex 1984-2002 (Serieseger 2002). 
Division fem 2003-2010 
Division sex 2011 – 

 
Saleby Idrottsförening har deltagit med damlaget  
i följande seriesystem: 
 

Division fem 1983 - 1985 (Serieseger 1985). 
Division fyra 1986 - 1989 (Uppflyttade 1989). 
Division tre 1990 - 2001. 
Division fyra 2002 - 2004 (Serieseger 2002). 
Division tre 2005 (Uppflyttad som tvåa 2004). 
Division fyra 2006 (Serieseger) 
Division tre 2007 
Division fyra 2008 - 2009 
Division fem 2010 - 2011 

 

Publikrekordet är 600 åskådare från seriefinalen på 
Salebyvallen mot Ardala i division sju 1966. 
En viktig händelse var invigningen av Salebyvallen 1963, 
samma år som klubben firade 20-års jubileum. 
Ett nytt klubbhus togs i bruk 1979. 
Samarbetet med Trässbergs BK på ungdomssidan 
startade och Saleby/TBK bildades 1980. 
En grusplan (tillika parkering) togs i bruk 1984. 
En träningsplan för ungdom anlades helt i egen regi 
1997 norr om huvudarenan 
Under 2001 byggdes klubbhuset ut och stod klart 2002. 
Hösten 2008 startade en total omläggning av 
Salebyvallen som blev klar 2010. En skyddsvall som blev 
klar 2012 omgärdar nu delar av planen. 
Antalet arrangerade sommarauktioner är 38 (Start 1974 - 
1977 tom 2013). 
  



Seriesegrare 2002 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Bakre raden från vänster: Fredrik Ehn (tränare), Torbjörn Skog, Lars Johansson, Daniel Gustafsson, Martin Andersson, Ingmar Ekblad, 
Henrik Fahlgren, Tom Henningsson, Fredrik Kjellkvist (lagledare). Främre raden: Nils Erik Eriksson, Anders Gustafsson, Tobias Abelsson, 
Conny Martinsson, Jakob Johansson, Mikael Hammarén, Erik Cederbom. 

 
 

Salebyvallen hösten 2013 
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