Kompletteringar till föreningsdokumentationen från 2017
2017 gav Wårgårda Idrottshistoriska Sällskap ut en skrift där det redogjordes för de
idrottsföreningar som finns och har funnits inom det område som från 1952 utgör
Vårgårda kommun. Sedan dess har en del förändringar skett. Några föreningar har
upphört, några har tillkommit. Det har även framkommit uppgifter om föreningar
som fanns före 2017, men som inte ”kom med” i den ursprungliga dokumentationen.
De nu utförda kompletteringarna har tillkommit under februari 2021.
**********************************************************

Högelids Tennisklubb 1984Klubblogga har tillkommit. OBS! Ej klubbnål.

Lena Tennisklubb (?) 1930-talet ?
Under 1930-talet fanns en tennisbana i Lena på en plats som kallades ”Grusgropa”.
Idag ligger Lenahallen på platsen för den tidigare tennisbanan. Knapphändiga uppgifter gör gällande att det även skall ha funnits en tennisklubb under den aktuella perioden, något som emellertid inte gått att få bekräftat.

Modellflygklubben Storken 1976-omkr. 1982-83
Bildad den 28 januari 1976 på initiativ från Lennart Kjernald,
som även utsågs till ordförande. Medlemmarna, ett drygt 20-tal,
bestod av unga grabbar i ”nedre tonåren”. En rivningsfastighet på
järnaffärens tomt (Carl Johanssons) användes som klubblokal.
Klubben blev inte speciellt långlivad och upphörde omkring 1982-83.

Vårgårda Downhill 2018Bildad den 27 februari 2018. Förste ordförande blev Edvin Arnstrand. Föreningen
bedriver downhillcykling i och bredvid Kesbergsbacken, Den 10 juni 2018 var det
officiell invigning av verksamheten i backen, då det även gavs tillfälle att ”prova på”
downhillcykling. Senare har det tillkommit fler nerfarter, vilka tillsammans nu går
under namnet Kesberget Bike Park.

Vårgårda Idrottsklubb Fotbollklubb 2014-2019
Inför säsongen 2014 bildade Vårgårda IK:s fotbollssektion en ”förening inom föreningen”. Detta bl.a för klubbens spelare i utvecklingslaget (B-laget) på sikt skulle ges möjlighet att spela i en A-lagsserie.

Denna målsättning uppnåddes redan första säsongen och 2015 spelade laget i div. VI
Herrljunga, där man hemförde en komfortabel serieseger. Efter fyra säsonger i div. V
valde Vårgårda IK att avveckla VIK FK efter 2019 års säsong.
Styrelsen 2014: Olof Svensson (ordförande), Perarne Hafström (sekreterare) och
Ulrik Berg (kassör).

Vårgårda Idrottsklubbs friidrottssektion 1920-2020
Redan då Vårgårda IK bildades den 7 mars 1920 fanns friidrott, eller
allmän idrott som det då kallades, med på klubbens program. Under 100
år fanns således friidrott med på klubbens program, men fr.o.m. den 1 januari 2021 är verksamheten nedlagd.

Östadkulle Ridklubb 1991-2018
Ridklubben bildade 1991 med Lotta Stengafvel som ordförande. Klubben var verksam fram till 2018, då verksamheten upphörde. Förutom
tävlingsverksamhet bedrev klubben även ridskola på anläggningen i
Farekullen.

