
ÅnsBEnÄmELSE rnÄn FoRSTA vERKSAMHETsAnET

FEBRUART _79 TILL FEBRUARI -BO



Bollebygds Vattenskidklubbs historia började i februari 1979 med
att Torbjörn Tannerfors, Ingemar Bengtsson och Bertil Ekdahl träf-
fades och diskuterde möjligheterna att bilda en vaLtenskidklubb i
Bollebygd. Resul-tatet blev att vi, i mars månad, gick ut med ett
f lygblad ti11 al-fa hushål-1 med postadress Bollebygd. På detta sätt
kallade vi samman många intresserade titl ett informationsmöte den
29ze mars. rntresset blev ganska stort, c:a 40 personer kom. vi
beslutade att hålla ett nytt möte och inbjuda ordföranden i Väst-
svenska Vattenskidförbundet, Börje Broström, för att få ordentligt
underlag för att bil-da en klubb. Detta skedde den 19:e april i fri-
tidsgården i Bollebygd och styrel-se valdes enligt följande:

Ordförande Bertil Ekdahl
Vice ordf . Per Wignäs
Sekreterare fngemar Bengtsson
Ka s sor
Matr. f örv

Jan Lundqv i st
Ove Ostvold

BVK var startat. Vårt första kl-ubbmöte höIls den 10:e maj och ordf.
visade upp båten vi skulle starta verksamheten med, en f'lipper 470 S

som var utrustad med en 55 HK Yamaha, utombordare. Den 12:e maj
gjorde vi våra första försök att finna en lämplig sjö inom en radie
av c:a 5 km. från Bollebygd. Flera förslag undersöktes och ansågs
olämpliga av flera skäl. Efter en tids sökande, med viss hjälp av två
medlemmar från Ambjörnarps vsK, kom tipset om ulasjön som ansågs
vara det lämpligaste al-ternativet dittills. Besl-ut f attades att under-
söka möjligheterna att kunna förlägga varksamheten dit. Under tiden
var vi tvungna att alternera mel-lan olika sjöar, såsom Viaredssjön,
V:a Nedsjön och öresjö. Första åkdag var den 3:e juni.
Efter en de1 kontakter i bygden fick vi klart för oss att Domänver-
ket var markägare. Deras kontor i gorås kontaktades per telefon och
vi blev hänvisade vidare till Vänersborg. oär fick vi veta att de
ville ha kommunens utlåtande innan de gav oss til-lstånd. Vi kontak-
tade hälsovårdsnämnden och idrottskontoret som även var ute vid sjön
och båda var positiva. En skrivelse med detta underlag avsändes till
Domänverket den 14:e juni. De begärde samtidigt av oss att kontakta
Göteborgs Zoologiska institution för att höra deras syn på frågan.
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Ett avtal upprättades mellan BVK och Zoologerna den r0:e juli
i bästa samförstånd. Efter ytterrigare telefonkontakter med
Domänverket erhör-r vi en skrivelse den 6:e juli där vi fick ettinterimistiskt tirr-stånd att bedriva vår verksamhet vid sjönti-11s alla berörda myndigheter behandlat frågan och fattat be_
slut.
vid en uppvisningåkning i Balrasjön den 6:e juli fick klubben
sin första officielra presentation i bygclen i samband med sim_
skoleavslutningen där. Medremmen Birgitta Akesson var 1ärarinna
och id6givare.
Presentation nr- 2 var i sjömarken den 10:e juri, där vi under_
höl1 badresebarnen med uppvisning och provåkning riksom vid
Ballasjön- Kent persson var id6givare den gången eftersom han
då var aktiv och jobbade med badresorna. Efter dessa aktivite_
ter och den mycket aktiva träningen som sedan förjde, upptäck_
tes att vår båt inte längre räckte till. vid våra resor runt
hos ol-ika klubbar i västsverige,vid deras tävlingar, fick vi
många tips och råd för verksamheten. Då föddes id6n att försöka
skaffa en bättre båt. problemet var, som vanligt för krubbar,
hur vi skur-le kr-ara detta ekonomiskt. Förhandringar togs upp
om en ny båt och olika banker kontaktades för att få lån, rot_terier sattes igång för att skrapa ihop så mycket som möjligt.
Några företag kontaktades för eventuer-r sponsning av krubben,
gensvaret blev inte så bra.
Lösningen blev att ett tiotar av medlemmarna och deras förät_
drar skrev på ett lån på 35.000:_, som var båtens pris.
Det beslutades om inköp av r st. sKr NAUTTQUE årsmoderr_ rg76.

En tid av spänd förväntan inleddes och den 4:e augusti
kunde vi se vår nya båt i sjön- rntensiv träning började, föratt köra in oss efter båten som ger ett helt annat svarr sommåste forceras med en ny teknik.
söndagen den 19:e augusti var det krart för en presentation avklubben i utasjön. Trots idån om detta kom endast några dagarföre kunde v:i' med gott samarbete i förberedel-serna genomföra ettuppskattat uppvisningsprogram med inslag av bfivande proffsåkaren
Peter svensson och några av våra egna säkra kort som Håkan Brod6n,Monica Andreasson och Torbjörn Karlsson som gjorde det titr ensevärd tilr-stär-rning f ör både medremmar och betar_ande åskådare -
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Nu var vi tvungna att hitta en inkomstkälla som kunde hjälpa
oss att finansiera lånet. f kl-ubben finns flera gammaldansare
som kom med idän att organisera danser. Bes1ut togs om att
genomföra några danser under hösten. Aktiv ledare för detta
blev Hans Persson som via många goda kontakter och samarbete
med danskommittän lyckades få ihop ett dansprogram med musik
och lokal.
Nu vidtog en ny tid av spänd förväntan hur den l:a dansen skulle
utfalla. Den 12:e oktober startade vi och lyckades ganska bra.
Därmed var isen bruten för att dansa vidare.
Höstens danser har givit oss möjligheten att med dessa medel
klara 1:a amorteringen för båten.
Nästa glädjande milstolpe i kl-ubbens utveckling var när vi, den
23:e januari via Borås Tidning, tacksamt kunde mottaga kommunens

beslut att vi även i fortsättningen får hålla till vid Ulasjön.
Med detta beslut i ryggen, tänker klubben satsa hårt på ungdoms-
verksamhet, så att vi får tävlande juniorer i klubben och även
organisera tävlingar i vår egen regi.

Vattenskidsporten har fått alldeles för lite PR och behöver en

kick framåt. Ti1l exempel hade vi i svensk TV c:a 10 minuter
vattenskidåkning under sommaren -'79, ändå hade vi Europacuptäv-
ling i Stockholm. Vår klubb skal-I sommaren -80 försöka genomföra
några PR-dagar med kända stjärnor som deltagare. Den B:e juni
har vi planerat in att ha en säsongstart med vår flerfaldige nor-
diske mästare, europamästare och VM-kvarificerade, grasmästare
Lasse Björk med flera kända namn.

Avsrutningsvis viIl styrersen rikta ett varmt tack tirr de med-
remmar och deras familjer som på olika sätt hjärpt klubben, både
i starten och under hela hösten och vintern och hoppas att den
goda andan kommer att hål1a i sig. Goda förutsättningar finns att
klubben utvecklas tilL ett verkligt gott alternativ för ungdoms-
verksamheten i bygden. Medlemsantalet är nu 25 personer.

Styr e I sen

Bollebygd i februari f9B0


