
Läraren Torsten Falkenius startade Rynge idrottsklubb. Föreningen bildades den 22 april 
1948, då under namnet IK Viking. De första åren användes en äng som fotbollsplan. 
1949/1950 påbörjades arbetet med anläggningen av idrottsplatsen som då ägdes av 
Sjörups skolväsende. 1953 togs den i bruk. Här fanns löparbanor men givetvis också plats 
för fotboll. Den formella invigningen dröjde dock till 29 juni 1958.
Samma år, 1958, klev Torsten Falkenius av som ordförande och Per Kristensson tog vid och 
stannade på posten fram till 2001. 1969 startades en friidrottssektion som var mycket aktiv 
i två år. Det fanns också en bordtennissektion som hade bildats redan 1950 och som hade 
verksamhet fram till cirka 1980. 

Idrottsligt skördades stora framgångar på fotbollsplanen och 1970- och 80-talen får 
betraktas som föreningens gyllene decennier. 1970 var A-laget obesegrat och vann division 
sex. 1971 slutade laget tvåa i division fem efter en seriefinal mot Esperöd inför 360 åskådare.
Rynge IK mötte 1972 IFK Simrishamn i semifinal i YA-cupen inför 657 personer på 
hemmaplan. Det blev förlust, 1-3. 1975 vann 10-årslaget Österlenbolls Ce-Ee-cup, och även 
serien, fter att endast ha förlorat en match. Ett damlag var också i serie 1977-1981.
1981 blev ett historiskt år för Rynge IK; serieseger för A-laget, B-laget, 16-årslaget samt för 
”Oldboyslaget”.

1987 färdigställdes en festplats där en dansbana tillkom 1990. Det hela kompletterades 
1991 med ett festtält. Under många år var festplatsen hjärtat i en av traktens populäraste 
loppmarknader, något som också uppmärksammades genom ett större reportage i SVT:s 
Antikrundan i januari, 2009. Sista loppmarknaden hölls 2012.

2001-2002 inleddes ett samarbete med, grannfotbollsklubben från Svarte, SoGK Charlo, 
för de äldre ungdomslagen och 2003-2011 för alla ungdomslag. Seniorfotbollen i Rynge IK
var i seriespel fram till 2009 och avslutade med en sista match i YA-cupen våren, 2010.

Fakta har hämtats från Ljunits och Herrestads Hembygdsförening (bl.a. häften ”Våra 
härader”) samt böcker skrivna av Peter Larsson. Bevarandeprogram för byar i Ystads kommun 
(publicerad 1985), Ljunits o Herrestads skolor (publicerad 1992) samt intervjuer. Tavlornas 
innehåll har gjorts ideellt av medlemmar i Sjörup-Vallösa byalag. Tryckningen är gjord av 
Ystad-Tryck AB och tavelstativen är  gjorda av Sven Sjöstedts smide i Sjörup. Kostnaderna har 
finansierats av Ystad kommun (Fokus på byarna) samt sponsring.   
Komplettering av uppgifter kan lämnas via byalagets hemsida – www.sjorupvallosabyalag.se
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Torsten Falkenius håller invigningstal 1948.
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Rynge IKs A-lag 1967. Bakre raden fr v: Jan Olsson, Per Kristensson, Rolf Ekblad, Leif Olsson, Kjell Andersson, 
Bengt-Arne Persson, Bengt Johannesson. Främre raden fr v Lars Olsson, Erik Håkansson, Bengt Persson, 
Stig Holmgren, Olle Bondesson, Gunnar Andersson och Alf Rasmusson.




