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Verksamhetsberättelse för Wisby IF veteranförening år 2019.
¤ Vid årsskiftet 2019-2020 hade föreningen 52 medlemmar varav 24 ständiga medlemmar.
Ständig medlem är den person som fyllt 80 år under kalenderåret.
¤ Under året avled följande medlemmar: Curt Wallin den 6 april och Curt Ekström den 5
september 2019.
¤ WIF Årsmöte samt lunch 7 mars
Wisby IF veteranförening hade sitt årsmöte den 7 mars 2019. En livaktig veteranförening med drygt
50-talet medlemmar. Föreningen bildades redan 1941 - 26 år senare slogs Wisby IF och IF Gute ihop
till Visby IF Gute.
Mötet inleddes med parentation över de under år 2018
avlidna medlemmarna.
Roland Olofsson sitter kvar som ordförande och övriga
i styrelsen är Lasse Olson (vice ordförande), Thomas
Gottfridsson (sekreterare) Kjellåke Nordström (kassör)
och Rolf Karlsson.
Av föreningens 54 medlemmar är sju bosatta på
fastlandet - Bert-Inge ”Puttis” Enström och Ronny
”Tutten” Nilsson i Stockholm, Marianne Gustavsson i Västervik, Barbro Hellström i Västerhaninge,
Björn Jakobsson i Valbo, Maj-Britt Lilja i Västerås och Curt Wallin i Norrköping.
Sex av föreningens medlemmar har passerat 90-strecket - Barbro Hellström, Västerhaninge, 97, Ulle
Stenbom, Visby, 96, Bengt Hammerin, Lärbro, 94, Ivar
Wallin, Visby, 93, samt Curt Ekström, Visby och Karin
Nilsson, Visby, som båda fyller 90 detta år. Yngst är
70-årige Ulle Björkander, Visby, tätt följd av Sören
Klintbom, Vibble och Stig Månsson, Visby, båda 71
detta år.
- Vi behöver få in fler yngre i föreningen, brukar vara
ett återkommande önskemål när veteranerna
träffas…
Wisby IF veteranförening är numera kanske mest känd för
att varje år hylla och dela ut pris till Årets Talang, en flicka
och en pojke i de nedre tonåren. Senast gick priserna till
längdhopparen Moa Örevik, VIF Gute och
bowlingspelaren Kevin Stenegärd, Stånga IF.
- Jag träffar många som uppskattar att vi delar ut de här
priserna varje år, säger ordförande Roland Olofsson.
Senare i år delas priserna ut för femte gången sedan
starten 2015.
Stående inslag i Wisby IF veteranförening är också de årliga träffarna med Gamla Gutepojkar där
veteranerna möts i 5-kamp och där gamla minnen avhandlas.
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Vid årsmötet var 14 medlemmar på plats i den så kallade Badvillan intill Solbergabadet. Förutom
förhandlingar bjöds det på vällagad lunch signerad Elsie och Kjellis Nordström och vid kaffet köptes
lotter som aldrig förr för att komma åt tre fina priser.

¤ Till styrelsen för år 2019 valdes: Ordförande, Roland Olofsson, 1 år. Vice ordförande, Lasse
Olsson, 1 år. Sekreterare, Thomas Gottfridsson, 2 år. Adjungerande kassör, Kjellåke
Nordström, 1 år samt övrig Rolf Karlsson, 2 år.
¤ Revisorer: Lennart Ekengren, 1 år och Stig Månsson, 1 år samt Stig Östergren, 1 år, som
suppleant.
¤ Valberedning: Daniel Niklasson, 1 år.
¤ Val av tävlingskommitté: Styrelsen.
¤ Veterankampen, WIF Veteraner och Gamla Gutepojkar och Töisar, den 8 maj 2019.
Ett 20-tal deltagare från WIF-veteranerna och Gamla
Gutepojkar o Töisar tävlade under lättsamma former såväl
praktiskt som teoretiskt. Bosse Larsson ledde kampen. WIF var
bäst om man räknar ihop alla lagen – hade fyra lag bland de sex
bästa. Individuellt vann Erland Stenström/Björn Ahrling, Gute,
knappt före Roland Olofsson/Thomas Gottfridsson, WIF. Kjellis
Nordström bjöd på fika och även på kajpsoppa med macka.
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¤ PUB-afton den 14 augusti 2019
För tredje året i rad bjöd Gotlands Idrottshistoriska Förening in Gamla Gutepojkar o Töisar,
WIF-Veteraner samt Pensionärsklubben Telefonen till PUB-afton kl. 15.00. Nu är traditionen
ett faktum. De tre klubbarna, med totalt cirka 40 deltagare samlades under samma tälttak
för att avnjuta en trevlig eftermiddag i Badvillans trädgård. Fotona talar för sig själva.
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¤ WIF Veteraners Höstträff den 12 september 2019
Höstträffen (enbart för WIFVeteraner) där förtäring och gamla
minnen var det kanske viktigaste
bland de tio deltagarna, därav två
damer –Evelyn Dyplin och Maj-Britt
Lilja. Det serverades kaffe och även
korv med bröd – tack till Keges som
återigen sponsrar. Sju personer
ställde upp i 3-kampen med Thomas
Gottfridsson som segrare före Åke
Appelqvist och Rolf ”Greven” Karlsson. Trisslotter i pris till de bästa.

¤ Tisdag 15 oktober 2019, Styrelsemöte i Badvillan.
Beslutades enhälligt att Hugo Kahlbom (fotboll Visby AIK) och Melliz "Mel" Petkova Mustafa
(tennis Visby Tennisklubb) utses till Årets Talanger 2019. Hela styrelsen, utom Lasse Olsson,
var närvarande.

¤ Måndag 9 december 2019, Pressträff i Badvillan.
Välbesökt pressträff där Årets Talanger 2019 överraskades och presenterades för ett brett
mediauppbåd som resulterade i både radiointervjuer och helsidor i tidningarna dagen efter.
Bestämdes att själva prisutdelningen skall äga rum i ICA Maxi Arena i samband med Visby
IBK:s hemmamatch i innebandy den 18 januari 2020.

6

Årets Talang 2019, pris från Wisby IF Veteranförening
Gäller i år en flicka och en pojke födda 2004-2006
Melliz ”Mel” Petkova Mustafa, Visby Tennisklubb (född 2005)
- Segrare i Regionmästerskapen öst utomhus två år i rad
och med i regionlaget i Sofia cup.
- Representerade Gotland vid Island Games i Gibraltar.
- Rankad cirka tia i landet i sin åldersklass. Hade kunnat vara
trea-fyra vid fler fastlandstävlingar = fler rankingpoäng.
- Enligt Henrik Johansson Visby TK tränar Melliz upp till
14 timmar i veckan + fysträning.
- Sköter skolarbetet utan anmärkning. Packar ner skolböckerna före tennisprylarna vid tävlingar på fastlandet.
- Har en dödande serve som ett av de främsta vapnen.

Hugo Kahlbom, Visby AIK fotboll (född 2004)
- Lagkapten i Gotlands klart bästa 15-årslag.
- Visby AIK har varit topplag i sin Smålandsserie
senaste säsongerna.
- Hugo har en bra teknik, fin blick för spelet, behärskar alla
positioner och är en auktoritet på planen.
- Hugo är träningsvillig och bidrar starkt till att gruppen utvecklas som lag.
- Hugo är den förste manlige fotbollsspelaren som tilldelas priset sedan starten 2015.
- Sköter skolarbetet utan anmärkning.

Tidigare pristagare ”Årets Talang”

2016 års pristagare ”Årets talang”
Gabriel Vikic och Natalie Wramner
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Gotlands Allehanda 3 februari 1943

Dagmar, Kerstin, Tua, Maj-Britt, Margit, 1942

Styrelsen vill slutligen tacka alla som bidragit till föreningens fortsatta verksamhet
Visby den 17 februari 2020
Roland Olofsson

Lars Olson

Thomas Gottfridsson

Rolf Carlsson

Sammanställning:
Elsie och Kjellis Nordström

