
Till	  minne	  av	  vår	  mångårige	  vän,	  Rolf	  Svensson	  
	  
Jag	  har	  nåtts	  av	  beskedet	  att	  vår	  mångårige	  och	  trogne	  funktionär	  Rolf	  Svensson	  
har	  avlidit	  efter	  flera	  års	  sjukdom.	  Det	  är	  med	  sorg	  jag	  tar	  emot	  beskedet	  och	  
tankarna	  går	  till	  Barbro	  som	  lämnas	  ensam	  efter	  23	  år	  tillsammans.	  
	  
När	  man	  nås	  av	  sådana	  bud	  sätter	  det	  igång	  en	  massa	  tankar	  och	  minnena	  rullar	  igång	  
som	  en	  film.	  Filmen	  om	  Rolf,	  eller	  Roffe	  som	  jag	  kallade	  honom,	  är	  fylld	  med	  goda	  
minnen	  och	  för	  mig	  som	  som	  ordförande	  i	  SSK,	  fick	  jag	  förmånen	  att	  lära	  känna	  honom	  
lite	  bättre.	  	  
Under	  mina	  aktiva	  år	  som	  förare	  i	  SSK,	  kommer	  jag	  ihåg	  Roffe	  som	  en	  funktionär	  som	  
alltid	  var	  på	  plats	  och	  trodde	  att	  han	  funnits	  inom	  SSK	  i	  alla	  år.	  Och	  så	  var	  det	  på	  sätt	  och	  
vis	  också…	  
	  
Rolf	  var	  aktiv	  i	  SSK	  som	  förare	  i	  många	  år	  och	  i	  resultatlistorna	  kan	  man	  läsa	  om	  honom	  
som	  förare	  av	  diverse	  Formel	  Ford-‐bilar,	  Formel	  3	  och	  sedermera	  Opel	  Kadett	  Sprint.	  
SSK-‐veteranen	  Ingvar	  Berg	  hade	  god	  hjälp	  av	  Roffe	  som	  mekaniker	  och	  när	  sonen	  så	  
småningom	  började	  tävla	  i	  gokart,	  blev	  Roffe	  ett	  naturligt	  inslag	  som	  racingfarsa	  i	  depån.	  
	  
Så	  småningom	  slutade	  sonen	  att	  tävla	  men	  Roffe	  ville	  ha	  kvar	  ”motorluften”	  och	  sökte	  
sig	  som	  funktionär	  i	  stället.	  Detta	  var	  under	  epoken	  då	  Bosse	  och	  Inger	  Petterson	  drev	  
verksamheten	  och	  Roffe,	  tillsammans	  med	  Barbro	  blev	  en	  trogen	  duo	  i	  depån	  och	  runt	  
banan.	  
	  
När	  jag	  valdes	  som	  ordförande	  och	  det	  krävdes	  att	  Kinnekulle	  Ring	  och	  SSK	  skulle	  ha	  en	  
miljöansvarig,	  föll	  valet	  naturligt	  på	  Roffe.	  Han	  hade	  redan	  tagit	  på	  sig	  rollen	  som	  lite	  
”hustomte”	  på	  Kullen	  och	  jag	  minns	  så	  väl	  hans	  nöjda	  uppsyn	  på	  traktorn	  när	  han	  
klippte	  gräset.	  Det	  såg	  så	  naturligt	  och	  fridfullt	  ut	  och	  jag	  är	  övertygad	  om	  att	  han	  trivdes	  
i	  sadeln	  på	  lill-‐traktorn.	  
	  
Roffe	  utförde	  alltid	  sina	  sysslor	  med	  noggrannhet	  och	  bravur.	  Det	  var	  aldrig	  någon	  
tvekan	  när	  man	  givit	  honom	  ett	  uppdrag.	  Det	  hade	  han	  säkert	  med	  sig	  från	  sitt	  civila	  liv	  
som	  egen	  företagare.	  I	  många	  år	  drev	  han	  Tvätt	  &	  Automatservice	  i	  Skövde	  och	  drog	  
land	  och	  rike	  runt,	  åtminstone	  i	  Skaraborg,	  och	  reparerade	  allt	  från	  tvättmaskiner	  till	  
kylskåp.	  
	  
Roffe	  drabbades	  av	  en	  stroke	  för	  ett	  antal	  år	  sedan	  och	  sedan	  dess	  föll	  han	  allt	  mer	  in	  i	  
demens.	  I	  torsdags	  slöt	  han	  ögonen	  för	  sista	  gången	  och	  det	  skulle	  ha	  blivit	  det	  17:e	  året	  
som	  funktionär	  i	  en	  klubb	  som	  betydde	  så	  mycket	  för	  honom	  –	  SSK.	  
	  
För	  mig	  som	  ordförande	  var	  Rolf	  en	  ovärderlig	  medarbetare,	  en	  som	  man	  kunde	  be	  om	  
en	  tjänst	  och	  man	  visste	  alltid	  att	  den	  utfördes	  på	  allra	  bästa	  sätt.	  
	  
Den	  22.	  April	  klockan	  11:00	  begravs	  Roffe	  i	  S:t	  Birgittas	  kapell	  i	  Skövde	  med	  
efterföljande	  minnestund.	  Anmäl	  gärna	  ditt	  deltagande	  till	  Hultströms	  Begravningsbyrå,	  
0500-‐46	  11	  60	  och	  alla	  är	  givetvis	  hjärtligt	  välkomna	  att	  ta	  farväl	  av	  Roffe.	  
	  
Tack	  Roffe	  för	  ditt	  fina	  jobb	  i	  SSK	  och	  för	  att	  vi	  fick	  möjlighet	  att	  lära	  känna	  dig.	  	  
Vila	  i	  frid!	  
	  
För	  SSK:s	  styrelse	  
	  
John	  Graff	  


