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Idag befi nner sig föreningen i division 5, har en stark eko-
nomi, mycket engagerat folk runt omkring och en för 
ortens storlek utbredd ungdomsverksamhet som stän-
digt försörjer seniorlaget med spelare. 

Det är säsongspremiär på Idrottsparken i Billesholm 
när jag kommer på besök. Planen ligger fi nt inbäddad 
med träd runt omkring, en träläktare med tak från 1938 
är belägen på den ena långsidan och omklädningsrum-
men med bastu är från samma tid. Naturligtvis renoverat 
men det är ändå lite historiens vingslag på idrottsparken. 
Folkets park, där diverse festligheter äger rum, ligger i 
direkt anknytning till idrottsparken liksom ytterligare en 
elvamannaplan och en grusplan. 

Andra halvlek bevittnas tillsammans med Tomas An-
dersson, Roger Nilsson och Benny Hägg – tre personer 
som verkat i föreningen länge, först som spelare och där-
eft er på olika förtroendevalda poster. Tillsammans har de 
från tidigt 80-tal fram tills de slutade avverkat 1316 A-
lagsmatcher för klubben och gjort 218 mål. Numera är 
Benny kassör, Roger sekreterare medan Tomas enda 
uppgift  är ansvaret för den årliga traditionen med Bil-
lesholms Cykel Grand Prix: 

– Det är 27:e året i rad som evenemanget hålls. På 
Kristi Himmelfärsdag samlas hundratals för att ta sig ige-
nom en av de två uppsatta cykelslingorna på Söderåsen 
med en grönskande bokskog som inramning, berättar 
Tomas. 

 Ett annat arrangemang är den årliga julmarknaden 
andra söndagen i advent. Just arrangemang har alltid va-
rit en styrka i föreningen och det är aldrig svårt att få folk 
att ställa upp. 

– Det fi nns ett 80-tal som är aktiva och hjälper till i 
föreningen under arrangemangen, däribland spelare och 
deras föräldrar, säger Benny som lyft er fram aktiviteterna 
som en stor grund till klubbens stabila ekonomi. 

Ett annan orsak till en fi n ekonomi är avsaknaden av 
matchpremier eller andra typer av ersättningar till spe-
larna i föreningen.

Imponerande dokumentation
Billesholm förlorar premiären hemma mot Vikens IK 
med 2-1. Med förlusten i ryggen stegar vi in i deras stora 
klubbhus som invigdes 1982 (det tidigare och tillika för-
sta klubbhuset var från 1961). Där fi nns många priser, 
historiska bilder och symboler som framkallar många 
minnen hos BGIF-trion. 

Den historiska dokumentationen är imponerande. Ett 
tjockt häft e från föreningens 30 års jubileum 1949 och ett 
från klubbens 75 års jubileum 1994. Därutöver hade Ro-
ger Nilsson plockat fram mycket statistiskt material och 
en bildbank i kronologisk ordning. Och visst fi nns det 
mycket att vara stolt över för föreningens medlemmar 
och sympatisörer. 

Idrottsparken och två betydelsefulla brödrar 
Den 19 september 1919 bildades Billesholms GIF. Nästa 
stora milstolpe kom den 26 juni 1938 då idrottsparken 
invigdes av H.K.H. Prins Gustav Adolf med eft erföljande 
match mot HIF som lockade 3160 åskådare. Idrottspar-
ken blev till stor glädje för byns idrottsungdom och dess 
samhälle i stort. 

Idéskapare och mannen bakom verket var Nils Tro-

Billesholms GIF
– gammalt “storlag” och 
fortfarande starkt förening
I Billesholm, en tätort med knappt 3000 invånare belägen i Bjuv kommun, har fotbollen 
och föreningen Billesholms GIF alltid haft en stor betydelse. Seniorlagets största merit är 
avancemanget till näst högsta serien 1958. Där blev det bara en säsong, sämre målskillnad 
än Kalmar FF på samma poäng innebar nedfl yttning. 

Fakta
Billesholms Gymnastik och Idrottsförening

Bildades: 1919
Klubbfärg: Röd/Blå/Röd
Idrottsplats: Idrottsparken Billesholm
Antal medlemmar: ca 230 
Antal lag: 8 
Välinformativ hemsida: www.billesholmsgif.se 

Nisse och Bertil Troedsson.20
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edsson. I jubileumsskrift en beskrivs han som den sam-
lande kraft en i BGIF och att hans olika initiativ har betytt 
mycket för föreningen. Hans yngre bror, Bertil “Palle” 
Troedsson, var föreningens matchledare från 1936 till 
1984, samtidigt som han förverkligade många av sin 
brors idéer, deltog i styrelsearbete under många år, bland 
annat sekreterare 1957-68, lagledare för A– och B-lag, 
statistikförare, festkommittéledamot mm. 

– De båda bröderna har dragit ett tungt lass vid sidan 
om planen och varit oerhört betydelsefulla för Billes-
holm, konstaterar BGIF-trion. 

Många föreningar har personer som lyft er sig från 
mängden i betydelse och “Palle”, som dessutom spelade 
182 A-matcher och gjorde 68 mål, beskrivs som Mr 
BGIF. 

Otto Nordin – den makalösa skyttekungen 
Att ha en skyttekung är alltid en styrka hos ett lag. Och 
Otto Nordin i Billesholm var en målskytt av sällan skådat 
slag – eller vad sägs om 415(!) mål på 330 matcher i den 
rödblå tröjan. Matcherna avverkades mellan 1935 och 
tidigt 1950-tal och under denna period var han även ett 
par vänder i “storebror” HIF. Han beskrivs som stor, 
stark, snabb och hade ett ruskigt skott.

– Det fi nns en his-
toria om hur han i en 
match sköt ett sten-
hårt skott i ribban 
och över, varav bol-
len slog i Flickläro-
verkets vägg ca 60-70 
meter söder om 
arenan, berättar To-
mas Anderson. 

Skyttekungen ran-
kades av vissa tyckare 

som en av de bästa i landet i slutet av 30-talet. Under hans 
period i Billesholm höll laget till i lokala Skåneserier på 
olika nivåer. 

Den största framgångsperioden
1946 rekryterades ett stort nyförvärv i form av 42 årige 
Niklas Axelsson med 584 A-lagsmatcher i HIF och 23 
A-landskamper på meritlistan. Han tog med sig sin Bror-
son Arne Axelsson som i sin roll som spelande tränare 
hade stor del i klubbens framgångar på 40– och 50-talen. 
Eft er serieseger 1948 och kvalseger mot Hässleholms IF 
hade Billesholms GIF nått den Sydsvenska serien för för-
sta gången – vilket var drömmarnas mål i många år. 

1959 spelade föreningen i näst högsta serien och pu-
blikintresset var massivt. Klubbens publikrekord är också 
från denna säsong, 3785 betalande (enligt jubileumsskrift  
ytterligare ca 1000 personer som inte betalade) i hem-
mamötet mot Landskrona BoIS. 

– Det var helt fullt runt hela idrottsparken och även 
träden var välfyllda av åskådare, berättar Benny Hägg. 

Man åkte emellertid ned omedelbart igen, snöpligt 
nog endast med sämre målskillnad som marginal. 

– Men vi ligger på 207:e plats i maratontabellen för 
näst högsta serien, konstaterar Roger Nilsson glatt.

Eft er fyra säsonger i division tre gick det lite nedåt och 
mellan år 1975 höll seniorlaget till i femman och sexan. 

Det glada 80-talet
80-talet präglades av en framåtanda för hela föreningen. 
Ungdomsverksamheten var större än någonsin med 10 
pojk– och fl icklag i seriespel. Seniorlaget avancerade från 
“sexan” till “fyran” på bara något år under ledning av den 
spelande tränaren Dan Jeppsson. 

En omorganisation i föreningen skedde, med skapan-
det av sex olika kommittéer med olika intresseområden 
som engagerade ett 50-tal medlemmar. Otto Nordin.

> > >

Laget som spelade 1-1 mot Charlton 1988.

Nils
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Från 1985 tog Lasse Andersson över tränarsysslan och 
på 3 år avancerade laget från undre halvan i division fem 
till division tre. En hårdare disciplin och seriositet inför-
des med träningsläger på försäsongerna i Jugoslavien (två 
gånger) och Ungern (en gång) mellan åren 1986-1988. 
Att ha träningsläger utomlands var ovanligt på denna tid 
– och är det än idag bland de mindre föreningarna i de 
lite lägre divisionerna. 

Under 80-talet fi ck Billesholms GIF fi nt besök från 
England i form av Charlton och Crystal Palace. Två pu-
blikmatcher och de lyckades nå meriterande 1-1 mot 

För ett

effektivare
kontor

Skrivare Kopiatorer Faxar Multifunktion

Digitalt tryck Document Management

 Förbrukningsmateriel WebStore online

Docuteam AB  Tel. 040-671 85 00

Stenbärsgatan 4    Fax. 040-671 85 30

    E-post: info@docuteam.se

212 31  Malmö                www.xeroxpartner.se

En upplaga av Billesholms GIF från div II-sejouren. Stående från vänster: Rune ”Knagg” Andersson, Leif ”Parker” 
Olofsson, Arnold Rosén, Åke Bengtsson, Stig Wikström och Sture Jönsson. Sittande från vänster: Lennart Törnkvist, 
Rune Lindberg, Nils ”Trusse” Andersson, Bosse Åhman och Arne Axelsson.

Charlton, medan de fi ck se sig slagna av Crystal Palace 
med 7-2. 

Klubben åkte ur division tre 1988 och har sedan dess 
legat på nivån mellan division 4 och division 6. 

 
Damfotboll i Billesholms GIF
Sommaren 1978 samlade Kenneth Olsson, ordförande 
1990-96, över 60 tjejer som ville börja spela fotboll. När 
sedan säsongen startade 1979 var två fl icklag anmälda till 
seriespel. Det blev en tuff  start med många storförluster, 
men viljan att utvecklas fanns där. 
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Första damlaget i seriespel var 1980. Det var en tuff  
start här också men sakta som säkert blev det bättre och 
1984 nådde damfotbollen sin topp i sin korta historia i 
föreningen. Då vann laget samtliga 18 seriematcher och 
hade den imponerande målskillnaden 104-7. Rune Fri-
zon var en stark drivande kraft  för utvecklingen av dam-
fotbollen.

Ytterligare en serieseger och ett uppskattat läger i Ju-
goslavien hann damerna med innan de försvann från Bil-
lesholms GIF 1989. Minskat antal damfotbollsspelare 
medföljde att dam– och fl icklagen slogs samman och 
började bedrivas i regi av Billesholms IK som sedan 2005 
enbart är en fl ick– och damförening. Samarbetet mellan 
BGIF och BIK fungerar utmärkt med gemensamma trä-
narutbildningar, domarutbildningar samt en populär 
årsfest tillsammans som avslutning på året.

Nutid
Idag ligger Billesholms GIF i division 5 och målsättning-
en är att nå nytt kontrakt. 

Klubben fokuserar mycket på att ha välutbildade le-
dare på ungdomssidan. 

– Vi lägger mycket arbete på att utbilda ledare. Pengar 
från handslaget och idrottslyft et har använts till det. Vi 
har också fått ett stipendium från Sparbanksstift elsen 
Skåne för ändamålet, berättar Benny Hägg.

Satsningen har defi nitivt burit frukt och försörjer se-
niorlaget med spelare.

– Av de 15 som var med idag (premiären) är det 13 
som kommer från vår egen ungdomsverksamhet som 
idag omfattar sju olika lag, berättar Roger Nilsson. 

Det är så mindre föreningar klarar sig och Billesholms 

GIF är ett utmärkt exempel på hur väl det kan fungera. 
Nästa år fyller klubben 90 år och det planeras redan ett 
antal aktiviteter för att fi ra detta. 

Peter Sundström

Billesholms Cykel Grand Prix med över 1000 deltagare.


