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I början av sommaren fick Nils Larsson, 12 år, upp en abborre som vägde 950 gram och 
mätte 44 centimeter. Detta hände i Holmevattnet, Hålanda. Det är något av hemmaplan 
för Nisse som är bosatt på orten och en van fiskare. 

Storfiskare i Holmevattnet
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Harald Jakobsson, Älvängen har gått 
bort.

Harald var en stor ledare inom 
brottningen i Västergötland, där han var 
en uppskattad ledare som verkade under 

många år. Efter en kort aktiv period i Solle-
brunn blev han ledare för hela slanten. Han 
invaldes 1963 i Ungdomskommittén och 
blev 1981 ordförande i förbundet, vilket han 
skötte med den äran, fram till 1993. Harald 
blev då omedelbart hedersledamot. 

Han har gjort mycket fina insatser 
i distriktets ungdomsarbete. De störta 
insatserna har han dok gjort för att bevara 
brottningens historia i distriktet. Han har 
även jobbat medandra andra historiska doku-
mentationer som ”Wästgöten i OS” och 
hjälpte fotbollen med historisk dokumenta-
tion i distriktet. Han har arbetat aktivt med 
att dokumentera och samla prylar från vår 
idrottshistoria. 2009 när Svensk brottning 
firade 100 år, så tog Harald initiativet till att 
samla Brottarveteranerna i distriktet. Det 
blev en mycket lyckat träff där ett stort antal 
”brottarveteraner” träffades och pratade 
gamla minnen.

För en kort tid sedan ringde Harald och 
tackade för boken ”Svensk Brottning 100 
år”, som han börjat läsa och såg fram mot 
att studera i minsta detalj. Det är med stor 
saknad vi sänder en sista hälsning.  

Kent Sjödin
Ordförande Västergötlands BF

Till minne

Starrkärr-Kilanda församling
Alafors-Kilanda-Nol-Starrkärr-Älvängen

www.mittiale.se - 0303-332660

Sommarmusik
Starrkärrs kyrka 

Onsdag 11 augusti kl. 20.00
Svenska pastoraler med flöjtist 

Cecilia Ekmark och pianist 
Mikael Holmlund

Onsdag 18 augusti kl. 20.00 
Peoria jazzband spelar gladjazz

Stor ledare har gått ur tiden

Nu är allt
som det ska igen!

Alekuriren utkommer varje vecka. 
Manusstopp torsdagar kl 14.00

0303-74 99 400303-74 99 40


