
En klippa lämnar oss.  
Vila i frid Olle Bång! 
 
Idag har ett sorgset besked nått mig, nämligen att en trotjänare och klippa inom SSK har 
lämnat oss. 
Tävlingsledaren, medlemmen och kompisen Kjell-Olof Bång, Olle Bång, ”Bången”, ja kärt 
barn har många namn, har lämnat oss efter en längre tids sjukdom. 
 
Jag lärde känna Bången i början av seklet.  
Han var en klippa som tävlingsledare och spred ett lugn över hela verksamheten. 
Överallt där Olle var, blev det lugnt och behagligt. Han hade synpunkter, starka sådana men 
det blev aldrig de stora gesterna, utan på sitt lugna och humoristiska sätt lyckades han alltid 
förmedla en trygghet och en tyngd i besluten. Glimten i ögat, gjorde att lugnet spred sig. 
 
Som tävlingsledare upplevde jag Olle som oerhört kunnig, rättvis och beslutsam. Det blev 
aldrig konflikter runt de beslut som Bången tog, utan ett lugnt resonemang vid 
huvudposteringen, redde oftast ut frågorna så att de inblandade gick därifrån i samförstånd 
och överens om att beslutet var korrekt. 
 
I depån var Olle alltid en resurs att räkna med, vare sig det var arbete eller social samvaro. 
Alltid ett vänligt ord, ibland ett gott råd eller en klapp på axeln. 
Ibland, som ordförande kan det blåsa ordentligt. Det har nog alla som innehaft posten i SSK 
upplevt och åtminstone i mitt fall, var alltid Bången en klippa att stötta sig emot. Även när 
jag hade uppenbart fel, stod han där och talade lugnt om för mig att jag hade haft fel men 
stöttade för att jag skulle orka vidare. Det kallar jag klippa! 
 
Jag pratade idag med nuvarande Ordförande Anders Dahlgren om Olle och han har samma 
upplevelse – 20 år senare! 
 
Olle kämpade med sin leukemi och till slut tog den elake sjukdomen hans liv. 
Vi är många inom racingen som kan skicka en tacksamhetens tanke till Kjell-Olof Bång! 
Många är vi tacksamma för att få haft honom intill oss en liten stund i livet och vi kommer 
att vårda hans minne för lång tid framåt. 
 
Jag tänker på Olles närmaste och låter våra tankar gå till dem som stod honom ännu 
närmare än vad vi gjorde. 
 
Tack Olle Bång och må du vila i frid. 
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