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Gamla Gutepojkar och Töisar
Verksamhetsberättelse för år 2017
Styrelsen har bestått av följande personer:
Ordförande Inge Lövkvist och sekreterare Erland Stenström
Ekonomin samt allt utskick till medlemmarna sköts av Gotlands Idrottshistoriska förening.
Verksamhetsåret inleddes med årsmöte, som avhölls i Gotlands Idrottshistoriskas lokaler vid
Solbergabadet den 19 april 2017. Cirka 15-talet medlemmar samt de tre ungdomspristagarna med
föräldrar besökte mötet.
2016 års vandringspriser till bästa ungdomsprestationer i respektive klubb delades ut på
årsmötet 19 april 2017.
Här följer pristagarna: Max Hedbom-Bordtennis, Bella Lindgren de Flon-Friidrott och
Elias Frisk-Handboll samt från styrelsen Inge Lövkvist och Erland Stenström.
För bästa ungdomsprestation WIF Gutes
Bordtennisklubb har tilldelats Max Hedbom
Motivering: Han har nått mycket stora framgångar
inom bordtennisen under 2016 både individuellt men
också i dubbel. Enastående resultat under UngdomsSM genererade i ett SM-brons i singel och ett SMsilver i dubbel i klassen pojkar 12. I den tuffa
ungdomstävlingen Riks Top 12, där Sveriges bästa
spelare möts alla mot alla, gav hans fantastiska spel
honom en andraplats i pojkar 13.

För bästa ungdomsprestation WIF Gutes Friidrottsklubb har tilldelats Bella Lindgren de Flon
Motivering: Många fina placeringar under året, på Svealandsmästerskapen, och andra tävlingar i god
konkurrens. Har även tagit flera Gotlandsrekord under året i F13 60 m på tiden 8.34, 200 m på tiden 27,18
och 600 m på tiden 1.49,98.
För bästa ungdomsprestation WIF Gutes Handbollsklubb har tilldelats Elias Frisk
Motivering: Den här killen är en ledartyp som när matcher fastnar ser till att lösa upp knuten genom att
mana på sina kamrater och våga visa vägen. Han är extremt träningsflitig och tränar inte bara med sitt lag
utan även med seniorerna. För jättefina insatser under säsongen utses Elias Frisk till bästa ungdomsprestation
2016.
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Föredragningslistan gicks snabbt igenom och alla val godkändes av årsmötet. Ekonomisk rapport,
vilken även är underlag för revisorerna, avlämnades. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för år 2016.
Den årliga kampen mellan WIF-Veteranerna och Gamla Gutepojkar och Töisar anordnades med Gamla
Gutepojkar och Töisar som värdar för arrangemanget. Tävlingen gick av stapeln fredagen den 12 maj
2017 vid Gotlands Idrottshistoriska förenings lokaler. Tävlingsledare var Bosse Larsson, en f.d.
arbetskompis till Inge Lövkvist, som ordnat kluriga lekar och tävlingsgrenar, i år 4-kamp. Totalsegrare
blev Björn Ahrling och Erland Stenström GGPoT med platssiffra 7, på andra plats Bernt Stenström och
Manne Östergren WIF-V med platssiffra 11. I lagtävlingen vann Gamla Gutepojkar o Töisar med
platssiffra 25 och WIF-Veteranerna med platssiffra 30.
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Styrelsen har under året haft en del telefonkontakter för att lösa vardagliga spörsmål.
Ordförande Inge Lövkvist tackade för visat intresse och avslöt årsmötet. Därefter intogs kaffe med
goda smörgåsar som Kjellåke Nordström från Gotlands Idrottshistoriska förening ordnat med. Många
av våra medlemmar deltar varje tisdag då Gotlands Idrottshistoriska förening har samkväm i
”badvillan” och då dryftas det många gamla idrottsminnen både ifrån WIF- och Gute tiden. Så gjordes
även efter detta årsmöte. I Gotlands Idrottshistoriska förenings lokaler finns stor dokumentation av
prylar och protokoll ifrån idrottshistorien på Gotland.
Visby den 5 mars 2018

Inge Lövkvist

Erland Stenström

Ordförande

Sekreterare

Gutes fotbollslag 1955 Klubbens
första flygresa till Bromma

6

Och så en historisk tillbakablick: Här kommer bilder på tidigare stipendiater.

2012 års Stipendiater:
Maja Almgren, friidrott
Filip Karlström, handboll
Emelie Ahlqvist, bordtennis
Foto: 25 april 2013

2013 års Stipendiater:
Lovisa Andersson, handboll
Daniel Örevik, friidrott
Max Hedbom, bordtennis
Foto: 24 april 2014 (foto Max: 16.4.2015)

2014 års Stipendiater:
Daniel Örevik, friidrott
Max Hedbom, bordtennis
Alexander Regen, handboll
Foto: 16 april 2015

2015 års Stipendiater:
Måns Söderqvist, bordtennis
Gabriel Vikic, friidrott
Emilia Bergvall, handboll
Pristagarna ses här tillsammans med
sekreteraren Erland Stenström och
ordföranden Inge Lövkvist.
Foto: 21 april 2016

Sammanställning och foton:
Elsie och Kjellis Nordström

