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1920-talet
Föreningen bildades den 8/2 1920 och Malungs
Idrottsplats (Skinnarvallen) invigdes midsommar 1928.
Tävlingsmässigt var det i första hand Per Erik Hedlund
som gjorde IF känt över landet. Han blev svensk
mästare på skidor 4 gånger som MIF-are.
(50 km 1925, 60 och 20 km 1926 och 20 km 1927).
Vi skall heller inte glömma Bror Eriksson framfart på löparbanorna, vilken försatte även en bit in på 30talet. Han var för övrigt Malungs IF:s ordförande 1935 – 1945.
såväl kvinnlig som manlig gymnastik startade under 20-talet och bildades sektioner inom MIF.
Så sen som på slutet av 1980-talet kam man läsa verksamhetsberättelser från gymnastiken .
1930-talet
På skidsidan kunde MIF glädja sig åt bl. a. 4 individuella DMtecken
genom Olle Lindqvist 1933 och 1934 på 60 km och
Hilding Ohlsson 1935 och 1936 på 50 km.
Orientering (Skogsmårdarna) bildades 27 september 1935.
Hoppbacken i Byråsen invigdes den 2 januari 1938.
Både Orientering och Backhoppning har under många år varit sektioner inom MIF.
1940-talet
1942 kunde vi åter glädjas åt fina skidframgångar. MIF blev svenska mästare i lag på 30 km genom
Nils Persson (Täpp), Martin Matsbo och Olle Olsson. Dessutom vann MIF SM-stafetten med samma
manskap så när som på att Martin Karlsson åkte i stället för Olle Olsson. 1943 blev Nisse Täpp
svensk mästare på 15 km.
Under 40-talet hade vi också representanter i svenska landslaget i friidrott genom Gerhard Fehrm
och Hugo Olsson (Göllors). Båda var med på EM 1946 och Hugo var även med i OS 1948. Hugo
blev dessutom svensk mästare i stavhopp 1942 och 1947.
1943 färdigställdes den första tennisbanan vid Skinnarvallen och tennissektionen bildades.
1950-talet
MIF-are fortsätter att vinna svenska mästerskap. Bengt Eriksson (Silver-Bengt) vinner i kombinerat
1953 och Ingvar Halvarsson vinner i terränglöpning såväl 1958 som 1959.
Den sista backhoppningstävlingen i Byråsen arrangerades den 6 januari 1951.
Amerikaspelen i friidrott på Skinnarvallen, med deltagande av bl.a. Sam Iness (diskus), Ernie Shelton
och Bengt Nilsson (höjdhopp) var både publikt och tävlingsmässigt höjdpunkter under 50-talet.
I samband därmed är det på sin plats att nämna vår dåvarande vaktmästare på Skinnarvallen, Tomt
Nils Nilsson. En episod när Sam Iness inspekterade diskusringen är värd att berätta. Vi var några
pojkar som gick med ute på Skinnarvallen och jag hade läst engelska ett par år och kunde översätta
Sam Iness kommentar när han snurrat runt i ringen. ”Det här är den bästa ring jag varit på i Sverige”.
Vi såg hur Tomt Nils sken upp och nästan blev en decimeter längre när han hörde betyget.
1957 vann Malungs IF DM i fotboll. Finalen spelades i Vansbro och MIF vann över Säter med 1-0.
SM på skidor arrangerades av MIF tillsammans med Lima IF 1957 med start och mål
på Storbygärdet.

1950-talet avslutades med att MIF vann div. 3 i fotboll genom att i sista matchen spela oavgjort 2-2
mot IK Rune. Vi var många malungsbor som den söndagen åkte till Kungsör och hejarramsorna var
många från båda hållen. En minns jag särskilt. Den löd:
”Hejarklacken från Kungsör ropar inte så det stör Malung Malung Malung”
1960-talet
MIF började alltså 60-talet med att spela fotboll i div. 2 vilket upprepades 1969. I samband med den
andra div 2 jouren byggdes Skinnarvallens entré om och fick sitt nuvarande utseende.
På skidsidan var det juniorerna som syntes mest i SM-sammanhang. 1961 tog Hans Boström, Janne
Jansson och Per Erik Klahr hem JSM i lag och 1962 blev Hans Boström individuell svensk juniormästare.
Harald Persson var vårt största namn på seniorsidan under 60-talet.
Tennisens ”storhetstid” kan hänföras till början av 1960-talet då MIF spelade i allsvenskan div. 1.
1962 och 1963 fick Täpp Nils och Ulf Pettersson bl.a. möta AIK med Sven Davidsson i spetsen.
Ungdomsverksamheten var också under tidigt 60-tal mycket stor och tillkomsten av bana 3 (som togs i
bruk 1964) var mycket välkommen. Bana 2 asfalterades 1976. Bana 1 är f.n. en spontanidrottsyta.
Tennisen bedrivs numera av Malungs Tennisklubb som egen förening. Bordtennissektionen var mest
aktiv från mitten av 1950-talet till slutet av 1980-talet. Verksamheten bedrevs i dåvarande ”Vinkelboda”.
Under 1950- och 60-talet hemförde MIF-spelare 11 DM-tecken fördelade enligt följande:
• Grete Morud Almkleven: mixed 5 st, damsingel 1 st och damdubbel 1 st.
• Görel Nilsson Arnesson: damjuniorer 2 st, damsingel 1 st.
• Leif (Tömpa) Törnqvist yngre oldboys 1 st.
Han spelade också tillsammans med Grete när hon vann mixed.
Sektionen är f.n. vilande.
Bingospelet på Orrskogen tog sin början under 1960-talet och höll på långt in på 1990-talet.
När det var som mest med spelare satt någon eller några på läskbackar uppe på scenen bredvid
Backa Gustav och mig där vi skötte utropen.
Damfotboll startade 1969.
1970-talet
Skidåkarna är även under detta årtionde de mest framgångsrika. Namn som Erik Gustafsson, Bengt
Malmén och Inge Mörk känns säkert igen. Bland prestationerna kan i första hand nämnas Eriks
JSM-guld 1974 och SM-segern på 50 km i Mora 1979 samt hans deltagande i OS i Lake Placid.
Det första Skinnarspelsloppet (Midsommarloppet) ägde rum midsommaren 1971 och arrangerades
oavbrutet t.o.m 2003. Där hade vi glädjen att se alla stora skidstjärnor (ingen nämnd ingen glömd)
under drygt 30 år.
Ishockeylaget tog 1975 steget upp i Div. 1 och spelade där 11 år i följd med kvalmatcherna till
elit-serien mot Kiruna som bästa prestation.
Skinnarcupen för ungdomslag i fotboll startade 1979 och är fortfarande en stor begivenhet strax
efter midsommar varje år.
1980-talet
1984 vann Leif Andersson USM på skidor i Piteå. Ett annat SM-tecken som kanske inte många
känner till är lag-SM på 20 km för damer som Anna Lena Fritzon, Britt Marie Eriksson och Marie
Gommel hemförde också detta 1984.
1985 fick Malungs IF sin hittills enda världsmästare när Anna Lena Fritzon blev juniorvärldsmästare
på 10 km. Hon var också med i Sveriges lag som tog brons i stafett vid samma tillfälle. Hon åkte
stafetten tillsammans med Marie Johansson (Swan) och Magdalena Wallin (Forsberg).
Anna Lena blev också svensk mästare på 5 km i Borlänge1985.
Friidrottstalangen Anders Eriksson (Erkos son) tog hem JSM i kula inomhus 1989 och upprepade
bedriften 1990.
1990-talet
Handbollsdamerna placerade sig som 2:a i div. 3 år 1992
vilket är deras bästa resultat. Vinkelboda revs 1993.
Vinkelboda har ju en egen historia som i korthet kan tecknas ner
enligt följande. Från början hemvärnsbarrack därefter gymnastiksal,
pingislokal, danshak, klubblokal med sammanträdesrum och
materialrum för MIF, vandrarhem. Har jag glömt något?
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2000-talet
Under detta årtionde är det våra skidungdomar som
skördat de stora frukterna.
Tag del av nedanstående uppställning över svenska
mästare.
USM-stafett 2004 USM 2007 både sprint och
distans
Helene Sandbäck, Kristina Lycke och Hanna Nilsson
Rebecka Forsberg
USM 2008
Sprint 5km Stafett
Stina Nilsson Rebecka Forsberg Rebecka Forsberg,
Jenny Landström och Stina Nilsson
USM 2009 sprint
Stina Nilsson
Utöver dessa segrar har ungdomarna samlat på sig ett antal silver och bronsmedaljer i USM och
dessutom ett antal DM-tecken.
Slutord
Ett arrangemang som måste nämnas i en kavalkad över Malungs IF:s 90 år är naturligtvis Skinnarloppet
som i år (2010) gick för 80:e gången. Många kända skidåkare har under årens lopp deltagit i
Skinnarloppet
och lagom till 80-årsjubileet har en tavla med alla segrare satts upp på skidstadion. En episod
i samband med Skinnarloppet som jag som tävlingssekreterare råkade ut för något år i mitten av 1960talet är värd att notera. Vi hade då målet i Hole och körde dit baracker för tidtagning m.m. Bord lånade
vi på Orrskogen och när jag hämtat borden på lördagen för att köra dem till Hole fick jag stå i bilkö vid
Sälenvägen 45 min innan jag kom över. Tack och lov finns nu rondellen på plats.
Andra arrangemang som MIF startat är Malungs Marknad och Dansbandsveckan. Båda har under
årens lopp gett ett välbehövligt ekonomiskt tillskott till föreningen. Noterbart är att Malungs Marknad
i år firar 40-årsjubileum och att Dansbandsveckan under vecka 29 i år arrangeras för 25:e gången.
Idrottsföreningens prissamling är också värd några ord. Den är med all säkerhet en av de bäst vårdade i
hela landet och väl värd ett besök. Den finns i montrar på Ishallen och i klubbrummet på Skinnarvallen.
Malungs IF:s fond som startades 1989 har under årens lopp utnyttjats till att dela ut ledarstipendier
och hjälpt till att bekosta olika jubileer inom föreningen.
Mycket mera skulle kunna skrivas men som snabbkavalkad låter jag detta räcka.
PS Nästa årtionde (2010-talet) började bra med två JSM-segrar på skidor genom Stina Nilsson som i
Hudiksvall vann både sprint och dubbeljakt. DS
Damishockey startade 2001 och har numera nära samarbete
med gymnasieskolans kurs för hockeyspelande damer. Laget
spelar nu i näst högsta serien. (div 1).
Under hösten 1993 togs det första spadtaget till det
nya klubbhuset som sedan uppfördes till stor del med hjälp av
gymnasieskolans bygglinje.
Lördagen den 23 september 1995 invigdes klubbhuset

