SENASTE NYTT!
Om Ni tittar in på trädet under rubriken "Galleri video dokument bilder" så kan Ni finna
nya spännande saker. TRYCK OCH TYCK!
2014-09-16
Gotlands Idrottshistoriska Förening har fått det hedersamma uppdraget att plocka fram ett
antal Idrottsprofiler inom den gotländska idrotten. Några kanske kommer att pryda vissa
utrymmen i den nya Arenahallen i Visby som håller på och färdigställas. Vid en första
träff i samband med "Tisdagsklubben" den 16 september 2014 plockade vi fram en
"bruttolista" på drygt 60 personer. Vi hoppas givetvis att vi kan bidra med vår breda
kunskap i ämnet IDROTTSPROFILER.
2014-11-06
Lite bilder på nålar, pins och diplom har lagt in. Kolla in!
Under föreningar - Roma IF - har det tillkommit lite uppgifter om Roma IF:s tillkomst,
samt ett fotbollsminne från 1940 nedtecknat av Erik "Eka" Jonsson, Roma. Det finns
säkert en hel del annat som kan vara av intresse. In och "klicka" och hör gärna av Er.
2014-11-07
"Eka" kommer här med en ytterligare en historia. Denna gång om anläggandet av en
idrottsplats i Roma, Lärkparken. Under Föreningar - Roma IF - hittar Ni denna story.
2014-11-08
"Eka" fortsätter att leverera anekdoter, vilket är uppskattat. Den senaste handlar om en
invigningsmatch i hockey i Lärbro. Läs denna, den finns under Föreningar - Roma IF - .
2014-11-10
Roma IF Viljors första klubbmästerskap i friidrott gick av stapeln 22 juli 1928. (Roma IF)
2014-11-18
Roma IF fortsätter att komma med anekdoter och historier. Denna gång handlar det om en
bandymatch mellan Roma IF och Hablingbo.
2014-11-22
Kanske inte den största händelse i Gotlands Idrottshistoriska Föreningens historia, men vi
kan bara konstatera att 3333 har besökt vår hemsida fram till och med idag. Det händer
nästan varje dag att det tillkommer något nytt. Vi vill att Ni ute i föreningarna och
klubbarna blir mer aktiva och bidrar att göra vår hemsida till den bästa inte bara på
Gotland utan uti hela landet.
Vi har hela världen som arbetsfält, tag chansen!

2014-11-30
Vi har haft en del problem med hemsidan under Förbund. Nu ser det ut att lösa sig, och
allt blir återställt. Ha överseende, så kommer Ni säkert att bli nöjda.
Vi ber om ursäkt och hoppas att Ni har överseende med detta och hoppas att Ni framöver
besöker vår hemsida och kommer att finna en hel del intressanta saker om Er förening
eller klubb och kommer med egna idéer hur vi skall utveckla hemsidan.
2014-12-05
Nu verkar det som om ovanstående strul är tillrättalagt och nya grejor tillkommit.
2014-12-05
Vad hände 28 januari 1968? Gå i på Roma IF:s sida och stilla Er hunger.
2014-12-22
VI ÖNSKAR ER ALLA EN RIKTIGT
GOD JUL OCH ETT GOTT NYTT ÅR
2014-12-30
Vi har varit ute på en turné i yttre rymden ett tag, men nu hoppas vi att så småningom
kunna återvända till de spelplaner vi hör hemma på. Allt kan tydligen hända i den värld vi
lever i. Ha tålamod!
2015-01-02
Nytt år, nya tag med både gamla och nya förutsättningar. Hemsidan är det media som vi
försöker hålla a´jour. Vi har kommit igång rätt bra med en del saker bl.a. vad som hänt
under ett antal årtionden. Vi behöver dock Er hjälp för att få historien att bli så komplett
som möjligt. Vi är mycket medvetna om att det som presenteras på hemsidan bara är liten
fläkt av som Ni sitter inne med. Hjälp oss att skapa den bästa Idrottshistoriska hemsidan i
Sverige. Allt Ni där ute på Gotland och övriga världen känner till är av intresse.
2015-01-05
Hemsidan - Spegling av olika årtionden börjar uppdateras. Klicka på 1870-, 1880- tal, osv så ser Du vad som är inlagt. Kom gärna med mera intressanta grejer som vi kan
komplettera med. Allt är av intresse.
2015-01-05

Cafékväll måndagen den 12 januari 2015 kl. 18.30 på Gutavallens cafeteria i
Visby.
Anders "Kullen"Havdelin berättar om evenemang såsom "Blodomloppet,
Lidingöloppet" mm. Anders har ett förflutet här på ön som bl. ordförande i
Friidrottsförbundet på Gotland redan som 18-åring. Alla är välkomna, även
icke medlemmar!
2015-01-30
Det händer dagligen att vi har något nytt eller gammal att komma med. Det gäller bara för
Er att komma på vad det är. Bästa knepet är att gå in på hemsidan och klicka Er runt i
"Trädet" till vänster och söka upp det som verkar intressant.

