
 

Gert Ahlepil: Några minnesord. 

Eksjö Södra IK grundades den 6 jan 1940 av 5 pojkar i åldern 11-14 år. Det var från början en 
enkel pojkklubb som ägnade sig åt många sporter som fotboll, handboll, skidåkning, bandy 
(på Abborragölen och Kvarnarpssjön), friidrott och terränglöpning. Inträdeskrav var att man 
var bosatt söder om järnvägen, att man var rökfri och att man inte använde alkohol. Man 
höll till på Mösens idrottsplats, som låg där V. Ringvägen nu är belägen. 
Redan på 1940-talet hade Eksjö Södra bekymmer med idrottsplatser. År 1944 plöjde 
markägaren upp planen och från 1945 fick man använda Södravallen intill dåvarande Folkets 
Park, dvs. i närheten av nuvarande daghemmet Blåsippan. Från 1946 fick klubben delvis 
tillgång till stans riktiga idrottsplats Ränneborg. Efter hand växte klubben och det blev 
alltmer friidrott, som dominerade och som utövades till stor del i form av lagmatcher. År 
1946 blev klubben medlem i Riksidrottsförbundet, Svenska Friidrottsförbundet och även i 
Svenska Skidförbundet. År 1950 hade klubben vuxit till en av Smålands största 
friidrottsklubbar och man var bästa klubb i DM tillsammans med IFK Växjö. Klubben vann det 
året Eksjö Stadslopp, som på den tiden var ett stafettlopp. Klubben var rikstvåa i 
ungdomsidrott och klubben hade 268 medlemmar. Samma år tog Leif Christersson klubbens 
första senior-SM-medalj, då han vann 100m. Leif tog samma år en bronsmedalj i EM, där han 
var med i stafettlaget på 4x100m. Året därpå tog han ett nytt SM-guld, denna gång på 200m 
samt ett SM-silver på 100m. År 1951 såg ca 1000 åskådare Eksjö Södra besegra Eksjö GIK 
(den första och tidigare största friidrottsklubben i Eksjö) i både senior- och 
juniorlagsmatchen. 
Bland annat p.g.a. att ett flertal aktiva flyttade från staden minskade ESIK:s verksamhet 
under 1950-talet och 1958 lades verksamheten helt i malpåse och verksamheten 
återupptogs först 1967. Nu blev det framför allt långdistanslöpning som stod på 
programmet. Husarloppet arrangerades för första gången 1971, och samma år skaffades en 
klubbstuga i Trossarp. År 1978 tog trion Folke Lindkvist, Rolf-Inge Torstensson och Jan 
Rudolfsson en bronsmedalj i lagtävlingen i terräng-SM. Den sistnämnde tog i samma SM en 
individuell silvermedalj. Eksjö Stadslopp arrangeras i sin nuvarande form sedan 1984. 
Frånsett långdistanslöpning hade friidrotten spelat en ganska undanskymd roll på 1970-talet 
och början av 1980-talet. Man hade kommit igång i viss utsträckning 1975, men det var först 
i slutet på 1980-talet som verksamheten åter tog riktig fart. År 1988 arrangerades 
kommunmästerskap i friidrott med mer än 100 tävlande ungdomar och året därpå 
uppmärksammades samma tävling med ett reportage i Lilla Sportspegeln. 
Den mycket fina ungdomsverksamheten sedan slutet på 1980-talet har fostrat och alstrat en 
mycket bred elit i klubben. År efter år har klubben kunnat glädja sig åt fullständiga 
medaljregn. Förutom oräkneliga DM-medaljer har klubbmedlemmarna under 1990-talet 
erövrat 149 SM-medaljer, tagna i alla de olika SM-formerna (senior-SM, junior-SM, 
ungdoms-SM, veteran-SM och Skol-SM). 1990-talets senior-SM-medaljer har tagits dels av 
trion Mikael Karlsson, Johan Swärd och Ola Torstensson i lagtävling i terräng-SM 1993 och 



dels av 1500m löperskan Kristin Ahlepil, som under åren 1996-99 tagit ett SM-silver och tre 
SM-brons. 
Trots klubbens enorma framgångar på 1990-talet har Eksjö Södra varit hänvisade till 
omoderna och för tävling icke godkända kolstybbsbanor på Ränneborg. Efter många års 
kamp för allvädersbanor beslutade Eksjö Kommun sista halvåret 1999 att Ränneborg ska 
byggas om till en modern idrottsanläggning för såväl fotboll som friidrott. Ombyggnationen 
väntas vara färdig år 2001. 
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