Gunnar Larsson, Thorild Andersson och Åke Morén heter de här tre
hårt arbetande skoftebyiterna som har den nu färdiga planen som
bakgrund.

Nu är det invigningsdags för Skoftebyns idrottsplats igen. Och låt oss säga
detta med en gång, även om det är samma plan som invigdes för två år
sedan så är det ändå en helt ny plan. Det är med andra ord en himmelsvid
skillnad på det utförande den har i dagens läge och när den var ny för två
år sedan.
Det var ju många misstag som var gjorda den gången. Planen var dels för
liten och dels kom stora stenar upp i dagen så småningom.
I dag är dessa olägenheter borta och en härligt inbjudande matta ligger
nu över den 103x63 meter stora planen.
Ingen billig anläggning
Men någon billig idrottsplats har det inte blivit. 60 000 kostade den
första gången förutom det av medlemmarna nedlagda arbetet, det
kommunala tilläggsanslaget för omläggningen var 20 800 kronor.
Förutom dessa summor har Skoftebyns IF själva ordnat fram 40 000
kronor. Av den summan är 15 000 anslag från RF, 10 000 kronor har
man lånat och resten är hopkommet genom lotterier med mera.
5 000 timmar
Sedan är det förstås massor av frivilligt arbete nedlagt. Omkring 5 000
timmar räknar man med och alla har förstås dragit sitt strå till stacken.
Allra flitigast får man nog anse att kvartetten Gunnar Larsson, Åke
Morén, Rune Karlsson och Thorild Andersson varit. Så fort tillfälle har
givits har de funnits på idrottsplatsen och alltid har det funnits jobb för
dem.
Och vad har man nu fått? Ja, låt oss första konstatera att man har en
idyllisk idrottsplats, den trevligaste i Trollhättan, kan man säga med en
gång. Väl inramad av skog ligger den lugnt och fridfullt till. Någon
besvärande vind lär det väl inte bli vid matcherna där.
Nu under omläggningen har man också knåpat ihop ett innerstaket kring
själva spelplanen, ytterstaketet hade man ju redan förut.

Prydlig paviljong
Så har man en mycket prydlig paviljong, innehållande två rymliga
omklädningsrum med dusch samt sekretariat och domarrum och
materialrum. I omklädningsrummen får man eluppvärmning när det
börjar kylna till mot höstkanten.
Att inredningen i paviljongen går i klubbens färger behöver väl inte
omtalas, damklubbens medlemmar har också valt rätta valören på
gardiner med mera.
När det gäller publiken torde Skoftebyns IF kunna plocka in en siffra
omkring de 3 000 utan att sikten skymmes för någon. På ena sidan har
man nämligen något av naturliga läktare genom sluttningen. Sedan är
frågan om det blir sådana publiksiffror. Visserligen är Skoftebyn ett
väldigt publiklag och det blir väl förstås ännu bättre med publikstödet nu
i fortsättningen när supporterna slipper åka till Edsborg för att heja.
Publikrekordet är för övrigt 750 personer på gamla idrottsplatsen och
den summan plockades in vid en seriefinal mot Storegårdens BK där
Skoftebyn för övrigt vann med 6-0.
Rekordpublik?
Det där med seriefinaler ja, Skoftebyn är ju faktiskt rätt bortskämda på
sådana. Det har blivit serieseger i alla serier laget deltagit under sin
nioåriga levnad och nu är man ju åter inblandade i toppstriden. Kanske
nytt publikrekord i höst.

