Axplock från verksamheten genom åren
Nedtecknat av Birger Johansson
Idrottslig verksamhet

Som nämnts tidigare har skidor och fotboll funnits aktivt från VSK-starten 1927, och har fortfarande bra verksamhet med många aktiva ungdomar.
Skidor
Efter starten av Vuollerimloppet 1931 har klubben varit mycket aktiv vad gäller skidåkning. En som
burit ett mycket stort ansvar för det är Egon Nordqvist, själv aktiv skidåkare och fortfarande en
stor eldsjäl inom skidsektionen. Redan 1935 fanns den då ledande skidkungen Sven Utterström på
startlinjen i Vuollerimloppet. ”Våra” egna stora har varit: Ture Larsson, Holger Andersson, Egon
Nordqvist, Manfred Matsson (deltog i OS 1956 i Cortina), Karl-Erik Hjärtström, Sivert Öhlund, Kalle
Matsson, Bengt-Erik Hällis – alla i Norrbottenstoppen.
I mitten av 1950-talet blev elljusloppen populära och där låg VSK långt framme under ledning
av Rolf Johansson, sedermera Smeds, och här har alla skidkungar från Norden deltagit. Sverige:
Sixten Järnberg, Assar Rönnlund, Lill Järven; Finland: Mäntyranta, Hakulinen; Norge: Brunden,
Grönningen ¬– alla olympiska mästare.
Fotbollen
Fotboll har bedrivits från starten 1927 och är ännu mycket stor vad gäller utövare, ca 40–50 ungdomar i åldern 8–16 år, numera med viss verksamhet i Jokkmokk.
Representationslaget (A-laget) var som bäst mellan 1955–65. 1964 var man endast målskillnad
från Div 3, den då näst högsta serien i Nordbotten.
Namn att nämna är Tage Nordlander, vattenfallare från Fagervik och B-landslagsman. Bland
”våra” egna produkter finns Kent Grönlund som via BBK gick till IFK Luleå och där spelade i allsvenskan, där han var en av de bästa i IFK. Han spelade även i länslaget. Vidare Lars-Göran Nilsson
som skrev över till Brynäs IF och där spelade i Div 2.
Hedersmedlemmar
För närvarande finns sex hedersmedlemmar, samliga med anknytning till fotobollen: Bengt Marklund (Alpina), Rune Westman, Birger Johansson, Rutger Sandling, Lennart Pettersson och Pelle
Johansson.
De nu levande medlemmar som har längsta medlemskap tillhör också fotbollen. Lennart Pettersson och Birger Johansson har varit VSK:are från 1949 och firar alltså 60 år med klubben år 2009.
Ishockey
Bedrevs mellan åren 1952–1964. Den första ishockeybanan byggdes bakom Sundgrens Café.
Sargen hade Melker Andersson skänkt från Domänverket, något som vi fixade själva. Spolningen
skedde från Kyrktjärn varifrån vi dragit en ledning bestående av luftledningsrör. En brandspruta
fick vi låna av brandkåren. Vilket jobb när det var minus 20 grader kallt! Vi var som isstoder när vi
var klara.
1956 fick VSK plan av Vattenfall till en ny sarg som vi själva spikade ihop. Den fanns då där nuvarande Rimhallen finns. Där kunde vi inte finnas kvar längre än till 1958 eftersom gräsplanen skulle
läggas om och en grusplan skulle anläggas. 1958 flyttade vi sargen en gång till och den finns på
den befintliga platsen. Detta om sargens historia.
Idrottsligt spelade vi i Div 3, näst högsta serien i Norrbotten, och fostrade några stora hockey-



spelare (allt under Stig Jonssons ledning), Lars-Göran Nilsson till Brynäs 1960, 8 SM-guld, 177
landskamper.
Till Bodens BK Kent Grönlund, Lars-Erik Fjellström. BBK spelade då i Div 2, näst högsta serien i
landet.
Friidrotten
I slutet av 1940-talet kom två duktiga friidrottare fram, nämligen K-B Jonsson och Ernst Nordlund.
K-B Jonsson tog två DM-tecken i Norrbotten och representerade Norrbottens Landskapslag mot
Ord-Finland. Detta gällde löpning på längre distanser. Han tilldelades Stor Grabbars märke i friidrott, vilket är den största utmärkelsen inom respektive grenar.
Ernst Nordlund tillhörde de bästa i Sverige på 2 000 m hinder och flyttade till Vålådalen för träning med Gösta Olander, den främste tränaren i löpning med bland annat Gunder Hägg som elev.
Alpina
Alpina sektionen startade i början på 1950-talet och de största framgångarna fick Anders Sundqvist med landslagsuppdrag på 1960-talet, där han deltog under några år. Är numera sportchef för
detsamma. Andra bra ungdomar var Camilla Berggren, Monica Sundqvist. Därefter blev snowboard den stora sporten och även där har VSK stora segrar, klart bland de främsta i landet. Bland
namnen finns Fryc, börderna Sandling, Grahn med flera.
Ledarprofiler
En av de stora ledarna inom VSK var Stig Jonsson som, förutom att han som mycket ung tog över
VSK-klubban och höll i den fram till Vattenfalls intåg i föreningen 1956, hann med att leda både
ishockey och fotbollen till klubbens största framgångar.
1956 när Vattenfall etablerat sig i Vuollerim och startat en egen idrottsförening grep V. Vanhainen in och gav ”order” om att eftersom det fanns en etablerad förening skulle Vattenfall bli en
sektion i VSK, och tog då också på sig uppdraget som ordförande efter Stig Jonsson.
Stig Jonsson är absolut en av de största ledare vi haft inom VSK. Det visade sig när han flyttade
till Munksund och tog över ishockeyn där och etablerade dem som ett storlag i Norrbotten. Han
hade också två år som ledare för Norrbottens TV-lag. Mycket stort av en Vuollerimgrabb.
Ordförandeklubban gick efter V. Vanhainen över till driftcheferna, bland annat Åker Rudin,
vilken var den som ordade sporthallen. Övriga ordförande från driften var Nils Backlund, också en
driftchef, därefter tog Åke Lundberg över under många år.



