KsK-Juniorerna 1962
DET GRÖNA VITA LAGET
SOM INTE TAPPADE TAGET
Kvarnåsen sportklubb beslöt att starta ett juniorlag 1962 efter påtryckning från spelarna som nu
hade lämnat pojklagsåldern. De hade haft stora framgångar i pojklaget och ville nu pröva
krafterna mot de ”större” lagen i Västerbotten. Att spela i B-lagsserien och möta de traditionella
lagen Åmliden, Fromheden, Risliden m.fl. var inte speciellt upplyftande. B-laget var ofta en
blandning av äldre och yngre samt en del spelare som utan träning övertalades att delta för att
laget skulle bli fulltaligt.
Förutsättningen för att vi skulle få starta i juniorserien var att vi själva skulle ordna pengar.
Förutom att vi sålde ett lotteri så hade vi även en lokalrevy i Raggsjöskolan (några av visorna
finns senare i detta dokument). Ingen av åskådarna har väl glömt när Börje Liden med sina
håriga ben, (Andersson) mimade till Anita Lindbloms populära låt ”jag är en tuff brud i
lyxförpackning”. Kanske dagens artister har tagit efter Börjes sätt att mima. Tage Eriksson var
den pådrivande kraften både med att samla in pengar och att ansvara för delar av manuset till
revyn.
Lagledare och tränare var undertecknad Eskil Tåg som under vintern körde hårt med
konditionsträning uppe i Ida Perssons backe i Raggsjö och med smidighetsträning i
Raggsjöskolans gymnastiklokal. Vi tränade ofta tre ggr/vecka. Lördagar spelade vi fotboll på
skolans fotbollsplan där vi hade trampat ihop snön.
Vi hade stora framgångar (se bifogade urklipp) i grundserien där vi inte förlorade någon match.
Det var speciellt bra med tanke på att vi mötte, som vi upplevde det, storlag som Sorsele (fyra
länslagsspelare), Norsjö och Malå.
Efter segern i norra juniorserien fick vi möta Lycksele i en match om DM-guldet (semifinal),
Oturligt nog skulle vår egen fotbollsplan förbättras varför vi tvingades att flytta matchen till
Norsjö. Vi gjorde en bra match men trots detta förlorade vi oturligt med 0-1 (se bifogat referat).
Det bör påpekas att många av spelarna i Kvarnåsens juniorlag inte var nöjda med domaren som
inte blåste straff vid ett antal tillfällen och att han inte lade till någon extratid vid letande efter det
att bollen sparkats bort av det hårda trängda Lyckselespelarna. Det fanns inte någon extraboll
varför när bollen hamnade i riset utanför Norsjös reservplan så kunde det ta flera minuter innan
bollen kunde hittas. Detta var till stor fördel för Lycksele.
Förutom att dessa juniorspelare var stommen i Kvarnåsens A-lag som året efter blev
seriesegrare, så var det flera av dessa som hade fortsatta framgångar i andra lag. Lage Lycksell
spelade bland annat i juniorlänslaget, Erik Lundström i Norsjö IF och Roger Berg i Lycksele IF.
Juniorlagets prestationer under fotbollsåret 1962 är förmodligen en av Kvarnåsens fotbollsklubbs
största framgångar.
Eskil Tåg 1997

Fikapaus på väg till Sorsele. Seger 2-1
Längst bak från vänster: Johan Andersson, Stig Rudberg, Karl Lundström, Ulf Andersson
(supporters) Från vänster nedanför : Stellan Lindgren ,Torsten Nilsson, kassör och trogen
supporter, Tage Eriksson . Längst fram fran vänster: Rune Fransson, Runar Lindgren, Lage
Lycksell, Roger Berg, Jan-Evan Mollving, Roland Andersson, Kurt-Lennart Nilsson, Georg
Fransson, Erik Lundström, Eskil Tåg (Andersson) lagledare o tränare. Längst fram vår maskot
Lars-Åke Holmgren.
Allan Lundström, vår ordinarie målvakt, deltog inte på grund av sjukdom. Georg Fransson,
normalt högerhalv, tog då på sig målvaktströjan med kort varsel och gjorde en kanonmach. När
Georg gjorde en utrusning till mitten av planen i slutet av matchen sviktade dock lagledarens
nerver som valde att lämna arenan till dess att han hörde domarens slutsignal.
Fotograf till ovanstående kort av Kvarnåsens juniorlag var bussens ägare Almar Holmgren som
kraftigt rabatterade resan.

Almar och Majlis Holmgren buss som vi åkte med till Sorsele.
Almar grundade tillsammans med sin fru Majlis de bussbolag som sedan 1982 ombildades till
Norsjöbuss AB efter sammanslagning och köp av Larssons Bussar i Bastuträsk. Det här var en
av hans första körningar av fotbollslag. Den buss han hade var bensindriven, med en V8-motor.
Bussen rymde 19 platser plus ett litet förrådsutrymme. Majlis står utanför bussen tillsammans
med sonen Lars-Åke och lillasyster Maria.
Serietabell juniorserien 1962
Kvarnåsen
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Så här skrev tidningarna:

Några texter från lokalrevyn i Raggsjöskolan 1962:
KSK-VISAN (Melodi: Karlsborgsvisan)
1.

Vi är det tuffa gänget som krut i skorna har
vi spelar med vår usla kropp och båda benen bar.
Faderrullan lullan lej hej,faderullan lullan lej hej

2.

När in på plan vi springer det sker med snabba steg
vi slåss av bara själva den för ingen är ju feg.

3.

Men detta skall ej tolkas som om vi bara slåss
vi spelar ju på bollen men ingen tror ju oss

4.

Och råkar vi förlora så är vi ej ur spel
ty domaren och planen de hade sina fel

5.

På väg till bortamatcher vi stridsplaner gör upp
det sker uti en charmig buss, är målad som en tupp.

6.

Och efter hemmamatcher när vi besvärligt haft
då går vi hem till Herta och dricker hallonsaft.

7.

Och seriesegern tar vi sju säkert som ett skott
därefter får vi fira och leva livet flott.
Ridå.

SPELARVISAN (Melodi Gubben Noak)
1.

Och i målet har vi Allan han som greppet har
Hårda bollar tar han och han räds ej faran

2.

Höger Georg vänster Rune det är backarna
Stoppar alla anfall som mot målet riktas

3.

Höger halven de är Lage han som bakar bröd
När han är på planen har han inte deg i benen

4.

Snickarn Lindgren snickarn Lindgren det är snidaren
Elegant och säkert alla bollar slår en

5.

Brinkfots Erik brinkfots Erik det är halven de
Alla bollar stoppar med långa benet före

6.

Högra flanken högra flanken springer Stellan fram
I från Mårken är han ytterst sällan svär han

7.

Affe Lundmark Affe Lundmark han på innern är
Med honom uti laget blir det sällan slaget

8.

Center Roland center Roland krut i skorna har
Svartkrut i den ena bladkrut i den andra

9.

Harrys pajken Harrys pajken han på innern är
Om farsans order följer han nog bliver proffser

10.

Vita hingsten vita hingsten det är Kurre det
Fram på kanten rusar vickar in och skjuter

MONOLOG – Du kära
1.

Den dagen genom skogen det doftade och sken
och marken stod i blomning på mossa mjuk och len.
En majdagsvind i dungen där doftade och for
och jag var fjortonåring stark och stor.

2.

I handen höll jag henne och hon blev bara min
vi gick som en solvåg i lyckolandet in.
Men vilken glädje varar beständigt har man sagt
en dag blev hemligheten jag bär i livet bragt.
Det blev både stryk och bannor, men intet hjälpte dock
jag redan var förhärdad mot både lock och pock.

3.

Men hon förblev mig trogen och jag blev likaså
hon blev mig ständigt sällskap var helst jag ville gå
Vi alltid höllo samman i både lust och nöd
hon blev den tröst och hugnad som hör till dagligt bröd.

4.

Men åren runnit undan på tidens snabba hjul
nu är hon full av skråmor sliten blank och ful.
Nu står hon där på bordet belyst av minnets ljus
min gamla näverdosa , till brädden fylld med snus..

AVSLUTNINGSVISA. (Melodi: Flottarkärlek)
1.

Vi har spelat vi har sjungit vi har spexat lite grann
medan publikum har gråtit över oss
Tänk att dessa arma gossar utan hut och speltalang
har sig vågat fram på scen och kastat loss.

2.

Tur vi hitta dessa flickor som oss hjälpt med ett och två
annars hade detta aldrig blivit av
Men nog förde dom ett himla liv det ska ni ju förstå
då en liten smäll på stjärten vi dom gav.

3.

Ni ärade publik som kommit hit Ni ska ha tack
som har orkat höra på vårt sludder skojs
Alla tabbar som vi gjort dom får Ni stryka ut med lack
därför slutar vi och kryper nu till kojs.
Ridå.

Seriesegrare 1963
Delar av de lag som blev seriesegrare 1963 i Höglandsserien, division 6. Kortet taget efter en
träningsmatch. På bilden saknas följande ordinarie spelare som ingick i spelartruppen: Verner
Fransson, Georg Fransson, Rune Fransson, Jan- Evan Mollving och fotografen till bilden Roland
Holm.

Bakre raden: Ulf Andersson, Lage Lyxell, Erik ”Pjusse” Källströmer, Runar Lindgren, Roger
Berg, Kurt-Lennart Nilsson.
Främre raden: Eskil (Andersson) Tåg, Torsten Nilsson, Allan Lundström, Stellan Lindgren, Erik
Lundström.
Lagledare och foto: Roland Holm
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