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Inledning
Två gamla anrika föreningar som på 20 och trettiotalet
hade sin verksamet.
Cykelklubben Agón som bildades i slutet på 20-talet och
Lidköpings Godtemplares Gymnastik och Idrottsförening
såg sitt ljus i början på 30-talet som till hörde IOGT/NTO
logen Lidköpings Väl.
När dessa föreningar sedan upplöstes överfördes alla
dokument och kassa till huvudlogen, Dokument såsom
årsredovisningar kassaböcker m.m. lämnades till
Skaraborgs Föreningsarkiv medan de ekonomiska
medlen fonderades.
Föreningarnas prissamlingar och fondpengar donerades
år 2017 till Lidköpings Idrottshistoriska Sällskap där det
kan beses på Lidköpings Idrottsmuseum. Denna donation
blev ett tacksamt tillskott till fortsatt verksamhet och till
historien.
Ett stort tack till Logens Lidköpings Väl säger
Idrottshistoriska sällskapet.
g.n. Folke Brink

Cykelklubben Agón 1929-1942
Startade som konkurrent till Lidköpings Cykelklubb år
1929. Några medlemmar i den sist nämnda klubben gick
ur denna och bildade grundstommen i den nya klubben,
vars konstituerande möte å logen Lidköpings Väls lokal
den 16 febr.1929. Cykelsporten var avsedd att vara en
gren i Godtemplarordens verksamhet, då det föreskrevs
att medlemmarna i Agón icke fick använda
alkoholhaltiga drycker. Sexton personer samtliga
medlemmar i logen Lidköpings Väl antecknades för
inträde. Till styrelse valdes
R Bremer ordf.
F Hörling v.ordf.
H Örn sekr.
Erik Johansson v.sekr.
Bror Bremer kassör
Beslut togs att klubben skulle kallas”Star”, vilket namn
Svenska Velocipedförbundet dock sedan icke godkände,
då det tidigare fanns en cykelklubb med samma namn.
På ordförandens förslag antog man i stället på ett senare
möte namnet ”Agón” , som förslagsställaren funnit i ett
konversationslexikon.
Ordet är grekiskt och betyder ”tävling”
Klubbens tävlingsdräkt var blå tröja med orange bård
över bröst och armar.

Dräkten skymtade sedan flitigt på vägarna på somrarna i
tio år framåt. Klubbens cyklister utkämpade flera hårda
duster med Lidköping CK och deltog även flitigt i
tävlingar i granstäderna.
1934 arrangerade klubben för första gången sin nationella
tävling ”Kinnekullerundan” som sedan regelbundet
kördes ett flertal år framåt.
Mot slutet av 30-talet avtog intresset för cykelsporten
alltmera, vilket hade till följd att klubben efter ett par år
upphörde året var 1942. Som en jämförelse kan det vara
av intresse att nämna, att under slutet på 30-talet varenda
pojke med självaktning måste ha en racercykel, så finns
det väl knappast en enda sådan att uppbringa i hela
staden.

Lidköpings Godtemplares Golf
1934Grundades vid SGU-arenas sommarhem vid Fästa
byggd 1928,skogen där var mycket lämplig för
terränglöpning och orientering där ungdomarna
samlades för att idrotta på söndagarna.
Så småningom uppkom tanken att bilda en egen
idrottsklubb och en sådan såg också dagens ljus år 1934.
Klubben fick redan från början en rätt god trupp
friidrottsmän som började konkurrera med Lidköpings IS
på kolstybben. Redan före klubbens bildande hade den
kvinnliga godtemplarungdomen som startats med
Gunnar Palmqvist som instruktör. Denna anslöts till
idrottsklubben och dess utom bildades också en manlig
avdelning. Palmqvist efterträds som ledare för den
kvinnliga gruppen av sin fru H Palmqvist och denna
sedermera av fru Margit Wänström. Den manliga
avdelningen leds nu omväxlande av hr G Palmqvist och
Torulf Thorén.
Fri-idrotten var den mest omfattande grenen av
verksamheten, med många med fina resultat. Riksmästare
för SGU-are har varit Tor Wänström 1935 med 53.8 på
400 meter samt Gunnar Linder i kula 1935 med 11.86 m.
I bordtennis blev Gunnar Lindahl mästare i
oldboysklassen 1952.

Lidköpingsmästare är många, Tor Wänström 7 st. och
Olle Sandlund 10 st., Gunnar Linder 4 st. Gunnar
Gustavsson 5 st. Gunnar Linder var Lidköpingsmästare
i kula, innan Olle Sandlund 1939 stötte 12.65.
1939 innehade Tore Wänström LM-rekord i såväl 800m
1.58.0 som 1000 meter på 2.33.1 och Gunnar
Gustavsson hade stavrekord på 3.20.
Vid sitt 20-årsjubileum 1954, hade föreningen följande
styrelse, Georg Kjellén ordf. Harry Söderberg v.ordf.
Rune Rosenlund sekr. och Göte Johansson kassör.
På senare delen av 50-talet slappnade intresset för
denna förening av, möjligen genom svårigheten att
nyrekrytera ungdomar och de aktiva fördelades till LIS
och Lidköpings VSK.

