
Bursryds IF:s historia 1931–2021  
 

1931 - 15 mars bildas föreningen vid ett möte på Edla Anderssons kafé. Förste ordföranden 
blev initiativtagaren Hjalmar Nilsson. Clarence André engagerades tidigt i föreningen och 
var initiativtagaren till Västboloppet som gick av stapeln 1931. Den gången utan namn på 
tävlingen.  Utöver cykeltävlingen spelade man också fotboll. 

1932 - Verksamheten utökas med gymnastik. Man ordnar aktiviteter i Bokskogen och 
cykelloppet genomförs igen, nu med namnet Västboloppet. 

1933 Nu spelas det bandy. Löpning och även orientering tar fart. En idrottsplats köps in för 
925 kr. Granbacken blir namnet. 

1936 - BIF-representanter i klubbfärgerna gult och grönt. Allmän idrott kom in bland 
verksamheterna. 

1937-1940 - Skidor, bordtennis och simning tillkom i verksamheten 

1941 - Granbackens idrottsplats invigs den 21 september  

1943 - Klubbmärket antogs 

1954 - Karl-Ivar Andersson tävlar i cykel och vinner Västboloppet.  Vid OS i Melbourne blev 
han 5:a i lagtempolaget och 16:e i linjeloppet. ”Burserydarn” är vår främsta idrottsman! 

PAUS  

1966 - Första kvinnan i styrelsen blir Inga Jehander. Förtjänsttecken instiftas. Cykel-SM 
genomförs. Sven-Ingvars i Bokskogen med 3000 betalande. 

1969 - Damfotbollssektion startas 

1978 - Östers IF förlorade mot BIF i Smålandscupens semifinal. BIF vann med 2-0. Men 
Kalmar FF blev för svåra i finalen. 

1980 -  Damfotbollslaget vann div. 4 med en målskillnad på 67-6. 760 startande i 
Västboloppet vilket därmed är Sveriges största cykeltävling. 

1986 - Byggandet av en 3.e plan på Granbacken inleds. Fotbollsspelaren Mats-Ola 
Carlsson går från BIF till IFK Göteborg. 

1987 - Orienteraren Eric Johansson springer sitt 1000 lopp för BIF.  Bokskogen gav överskott 
på 114.000.  Paketauktionen gav 65.000. Fotbollsspelaren Peter Wallentin går till Halmstad 
BK. 

1989 - Eric Anderssons minnespokal instiftas. Rolf Bernroth får den första.  

1991 - Nya klubbhuset vid Granbacken invigs. Cykel-SM arrangeras med 287 funktionärer.  



PAUS 

1999 - Ett stort cykelår för BIF! 19 SM-medaljer. Föreningen säljer Bokskogen. Susanne 
Ljungskog representerar BIF och vinner Västboloppets damelit. 

2011 - 80-års jubileum och TV-laget gästar Granbacken. 

2012 - Föreningen har 801 medlemmar och Madelene Brandin utses till årets kvinnliga 
ledare av Smålandsfotbollsförbund. 

2013 - Invigning av BIF-hallen efter 2097 ideella arbetstimmar  

2014 - Burseryds idrottsförening utses till svenska bästa barn- och ungdomsförening och 
får ta emot pris på fotbollsgalan. Publik på över 1000 personer på Granbacken i derbyt BIF-
Hällabäck 

2015 - Baltic juniorcuporienteringstävling genomförs med 230 deltagare från flera länder. 
Samverkan med grannklubbar i fotboll och BOSS-lag bildades för första gången. 
Damlaget vinner div IV. 

2016 - Bo Larsson får pris som årets fotbollsförälder på fotbollsgalan. Herrlaget vinner div V. 

2017 - Cykel SM genomförs med ett överskott på 200 000 kr. 

2018 - Pantamera ger ett netto på över 41 000 kr och fem skidlöpare från Burseryds IF 
kommer in under 500:e placeringen i Vasaloppet. 

2019 - Rolf Bernroth uppvaktas för lång och trogen tjänst med 50 år i föreningen och åker 
Vasaloppet för 40:e gången.  Arv från Arne Corneliusson. 

2020 - Pandemi, inget Västbolopp, adventscup eller natt DM. Padelbana invigs i BIF-hallen 
efter arvet från Arne Corneliuson. 

2021 - Pandemi år, Adventscupen genomförs på hösten när restriktioner släpps med 80-
talet deltagande lag. Vasaloppsegrare i öppet spår H:50 Niclas Hansson H:21 Jonathan 
Hansson 

 

Våra största donatorer: 

Göte Davidsson, Sigvard Johansson, Rune och Sonja Liedholm, Arne Corneliusson 

Våra största sponsorer: 

Burseryds Bruk, Södra Hestra Sparbank, EAB och många fler av företagen i vårt närområde. 


