
IFK ASKERSUND 

 

 

IFK Askersund bildades 1904, inspirerade av IFK-föreningen i Örebro. 

Den nybildade föreningen spelade en stor roll inte bara inom idrotten utan 

som kulturbärare i bygden, med föredrag, visning av skioptikonbilder, 

utflykter, basarer, danskvällar och andra sammankomster. Föreningen blev 

på så sätt ett centrum och en samlingsplats för olika områden i 

samhällslivet. IFK blev med andra ord en länk i bygdens utveckling mot 

nya tider. 
 

Föreningens första idrottsplats blev ute på en idyllisk holme i Alsen, som 

är en vik av Vättern. Idrottsmännen fick ta sig ut till holmen med båt, men 

det blev besvärligt på sikt. I dag finns det en bro över till holmen. En ny 

idrottsplats byggdes på fastlandet. År 1925 invigdes idrottsplatsen med en 

stor idrottsgala där några av landets främsta friidrottare deltog. IFK var 

ägare till idrottsplatsen fram till 1960-talet då kommunen tog över. 1909 

valdes köpman Torsten Carlsson till ordförande. Han blev kvar på posten i 

39 år, fram till 1948. Ett svårslaget rekord. 
 

Under många år finansierades hela IFK:s verksamhet genom en fest ute på 

Borgmästareholmen. Festen som pågick i två dagar drog massor av folk 

från hela länet. Båtturerna med vedskutor ut till holmen var extra 

lockande. Dåtidens kända artister lockades till holmen som dragplåster. På 

70-talet upphörde festerna. Då var det andra festligheter som lockade 

mera. 
 

IFK  Askersund har haft många bra friidrottare som trestegshopparen Bernt 

Carlsson och höjdhopparen Stefan Åhnsèn. Erik Jonsson tillhörde den 

svenska eliten i löpning på 30-talet. Svenske mästaren i maraton Bengt 

Rehnvall tävlade för klubben, men i skidåkning. Som löpare var Bengts 

klubb Start, Örebro. Tivedsloppet  på skidor var en stor händelse varje år. 

Loppet lockade skidåkare från hela Mellansverige. P O Lundin var 

klubbens bäste skidåkare under flera år. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    IFK:s första  Allsvenska bandylag säsongen 1945-46. I laget finns landslagsspelarna  
                                   Gunnar  Carlsson (t.v)  och Karl-Erik Södergren (t.h) i övre raden.  

 

Det som gjort IFK Askersund känd i landet är bandyn. Klubben har spelat 

80 allsvenska matcher. Problemet för klubben var att laget var för dåligt 

för allsvenska och för bra för serien under. IFK blev ett hisslag med 

matcher av kvalmatcher till allsvenskan. Första säsongen i högsta serien 

var 1945. Den senaste 1965. Publikrekordet för allsvensk bandy i 

Askersund är från 1956 lyder på 4107 personer i en match mot 

lokalkonkurrenten Örebro SK. Matchen slutade 2-2.  IFK har bidragit med 

tre ”egna” spelare till A-landslaget i bandy. Gunnar Carlsson debuterade 

1945 mot Finland, så bra att han tilldelades 

Kabompokalen som planens bästa spelare. 

Karl-Erik Södergren var en annan storspelare 

som fostrats inom IFK, men som under en del 

år spelade i Örebro SK och Djurgården. Den 

tredje landslagspelaren var Svante Eriksson. 

Även han några säsonger i Djurgården.  

 

En känd person i bandy-Sverige  var också 

Bertil ”Garvis” Gustavsson, både som spelare 

och ledare. 

Bandyn finns inte längre kvar på programmet.  

I avsaknad av en konstfryst isbana blev det 

omöjligt att driva verksamheten vidare 
            Bertil Garvis Gustavsson  i kamp med Motala AIF:s 
                 Arne Lundqvist. Den senare  landslagsman i fotboll för 
                 Örebro SK.. 



 

IFK:s fotbollslag vann serien  och spelar  nästa  år i fyran. Det är 70 år sedan sist. 
  
 

I dag är det fotboll som gäller och särskilt ungdomsfotbollen. De senaste 

åren har klubben haft 10-12 ungdomslag i seriespel. A-laget tog steget upp 

i fyran till nästa säsongen  genom serievinst. Det är 70 år sedan  IFK senast 

spelade i fyran, även om inte seriesystem inte  är riktig  jämförbara. 

Ordförande sedan några år tillbaka är Christer Westberg.  

Hemmaarena är numera den kommunalägda idrottsplasten Solberga.   
 

 

 

 
 

 


