
Röstånga idrottssällskap – 80 år
En av Röstångas äldsta och ännu verksamma 
föreningar är Röstånga Idrottssällskap, som i 
år kan se tillbaka på en 80-årig verksamhet. 
Under primitiva former med början i Nack-
arpsdalen, efterhand på den idylliska gamla 
idrottsplatsen vid Röstångagården  populärt 
kallad ”frimärket” och sedan ett 30-tal år 
på Odenvallen. Inte bara fotboll har stått på 
programmet. Gymnastik, friidrott och skidor 
hade stor verksamhet under glansperioden, 
men idag finns endast skidsektionen kvar. 
Men fotbollen har varit den huvudsakliga 
sporten under åren. Och under 50 och 60-
talet samlade matcherna på ”Frimärket” stor 
publik för att se ”himmapågarnas” derbyn 
mot Stockamöllan, Färingtofta m.fl. Dagens 
representationslag innehåller tyvärr inte 
många Röstångakillar men återväxten ser 
mycket lovande ut. Ungdomsverksamheten 
omfattar över 100-talet pojkar och flickor i 
olika åldrar som under entusiastiska ledare 
drillas i den ädla sporten.

Vi har bläddrat i föreningens protokoll och 
lite historik som belyser utvecklingen under 
de första 50 åren som föreningen verkat:

1930 – Röstånga Idrottssällskap bildas ge-
nom sammanslagning av Röstånga Gym-
nastikförening och Röstånga bollklubb. Den 
första styrelsen konstituerar sig med Mar-
tin Simonsson som ordf., Henning Persson 
v.ordf. Erik Bergkvist sekr. Reina Lundgren 
v.sekr. Carl Gustav Fors kassör Erik Ekdahls 
materialförvaltare samt Karl Gummesson.

Beslöts att skriva kontrakt med Jesper Carls-
son för behörigt markområde till fotbollsplan 
nere i Nackarpsdalen för en tidrymd av 4 år.

Anordnades en terränglöpning med start kl 
9 fm. Banlängd 5400 m seniorer/juniorer. 
Skolungdom 3500 m. Efter loppen bjöds de 
startande på kaffe å Jönssons Café vilket be-
kostades av herr Simonsson.

Spelade RIS sin första fotbollsmatch. Resul-
tat 2-1 till Stockamöllan.

1931 – Beslöts att inköpa fotbollskängor för 
att uthyras till spelare mot en kostnad av 1 
kr per månad tills dessa blivit betalda varef-
ter kängorna helt övergår i spelarens ägo.

1932 - Styrelsen beslöt underhandla med 
Jesper Carlsson angående förnyad hyra av 

fotbollsplanen med försök att få avstänga 
densamma från fäkräk och andra mer eller 
mindre otrevliga djur.

1933 - En önskan från motorintresserade 
medlemmar om anläggande av en rundbana 
för motorcyklar bordlades tills vidare.

Beslöts anordna en luciafest. Härtill valdes 
frk Anna Nilsson, Erik Bergkvist samt Margit 
Olsson.

1934 - En gräsklippningsmaskin beslöts 
inköpas till lägsta möjliga pris, högst 35 kr 
och även infordra anbud till förare av den-
samma.

Invigning av den nya idrottsplatsen beslöts 
till den 13 maj kl 1.30 em. Med tal av vice 
ordf. Parker Persson samt fotbollsmatch mel-
lan Klippans tredje lag och RIS A-lag.

1935 - Man beslöt att förfråga sig hos frk 
Smedberg om föreningen skulle kunna få in-
köpa den av föreningen arrenderade idrotts-
platsen.

1936 - En skrivelse hade anlänt från fot-
bollssektionen vari denna anhöll hos sty-
relsen om medel till att anställa en tränare 
för fotbollsspelarna. Detta ansåg styrelsen 
kunna vara till stor nytta för spelarna varför 
detta bifölls.

1937 - Styrelsen beslutade att upplägga en 
hjälpfond för skadade spelare och skall av 
alla fotbollsmatcher till denna avsätta 10% 
av bruttoinkomsten.

1938 - Beslöts anlägga dansbana å idrotts-
platsen samt anordna offentlig dans varje 
dag före helgdag under sommaren.

Dansbana med försäljningsrättigheter utar-
renderas till fru Greta Bergkvist under som-
maren för en summa av 275 kr kontant.

1939 - RIS har från Riksidrottsförbundet 
erhållit en st startpistol och ett st. stålmått-
band på 50 meter.

1941 - Röstånga Idrottsplatsförening u.p.a. 
bildas

1942 - Från gymnastikutskottet hade en 
förfrågan gjorts om att få inköpa 2 st gram-



mofonskivor för den kvinnliga gymnastikens 
övningar. Vilket mötet bevijade.

1945 - Signe Rosvall fick i uppdrag att för-
söka få igång höstterminens gymnastiköv-
ningar. Bordtennisen tager sin början den 17 
september med två kvällar i veckan.

1947 - Beviljade RIS för första gången in-
träde i det nationella seriesystemet och kom 
att tillhöra Mellanskånska div. 4 östra.

1948 -  Föredrog föreningskassören en re-
dogörelse över ekonomi som med anledning 
av festligheten i Skäralid vilken icke gick 
ihop, företedde en mycket miserabel tillställ-
ning. För att täcka förlusterna nödgades för-
eningen att taga en växel i Skånska Banken 
på 600 kr. Till låntagare utsågs H E Larsson 
med Lennart Pettersson och C B Fors som 
borgensmän.

1950 - Beslutades att anordna jubileumstill-
ställning på godtemplarsalen och till denna 
inbjuda nuvarande och förutvarande med-
lemmar. På förslag från fotbollssektionen be-
slöts att inköpa 2 dussin kängsnören, 1 låda 
dubbar samt 1 st 16 fällts sjärnboll. Vidare 
beslöts att föreslå fru Signe Nilsson följande 
priser för tvättning av fotbollsdräkten 35 öre 
för tröja, 40 öre för byxor, 35 öre per par 
strumpor samt 15 öre för handduk. Beslöts 
att som tränare antaga Knut Svensson Klip-
pan. Som arvode för detta erhåller han 5 kr 
och 3:e klass resa (2:30) för varje tränings-
kväll. Träningen bedrivs två kvällar varannan 
vecka tisdagar och fredagar. Beslöts att frii-
drotten äger rätt att inköpa diskus och kula 
om så behövs för kommande tävlingar.

1952 - Beslöts att en 
skidtävling skall ordnas 
den 27/2.

1953 - Karl Erik Berg-
kvist och Bertil Svensson 
fick i uppdrag att under-
söka gamla fotbollskäng-
or och om så behövdes 
skicka dem till lagning. 
Det beslöts att kalla fes-
ten i Trolleholm för en af-
ton i Tyrolen och för musi-
ken svarar Hakon Swärd. 
Kl 22.00 uppträder Gretli 
och Rudie Eggers.

1960 - Firades sällska-
pets 30-åriga verksam-
het med en supé på 
Röstånga Gästis.

1963 - På grund av brist på ledare och in-
tresse för friidrott beslöts att föreningen be-
gär utträde ur Friidrottsförbundet.

1966 - Stor spelarförlust. IF Konga-Ask 
bildades. Många spelare övergick till denna 
klubb.

1968 - Anordnades det för Odensjöloppet. 
Banlängd 5,5 km. Segrare Gunnar Friberg 
Tid 37,30, 2:a Hans Persson 38,00.

1975 - Stor dag för RIS. Den nya idrotts-
platsen tages i bruk den 4 augusti.

1977 - En skidkommitté utsågs bestående 
av Gunnar Friberg, Gunnar Åkesson och Stig 
Ekdahl. Röstångaloppet på skidor beslöts att 
anordnas den 4/2 1978.

1979 - Gunnar Friberg och Stig Persson 
tilldelas föreningens pris för 700 spelade 
matcher, samt Gunnar Åkesson för 600 spe-
lade matcher.

RIS har under de 80 år man verkat spelat 
en central och viktig roll i föreningslivet i 
Röstånga. Tack vare duktiga och ideella le-
dare som offrat sin fritid för föreningen och 
bygden. Ingen nämnd och ingen glömd. Fot-
boll är kultur. Fotboll är stort. Omkring 240 
miljoner människor utövar dagligen denna 
sport i närmare 200 länder och intresset för 
pågående VM visar detta tydligt. Röstånga IS 
spelar i en lägre division men för bygden vik-
tig som lokomotiv som för RÖSTÅNGA TILL-
SAMMANS.

Lennart Lundberg

Publikmatch på gamla idrottsplatsen, ”frimärket”.


