Resumé över fotbollshistorien (första halvlek) början – 1950.
1878: spelades förmodligen den första fotbollsmatchen på Gotland
1885: gemensamma spelregler skapades av Bollklubbarna i Stockholm, Göteborg och
Wisby Bollklubb, en blandning av rugby och engelsk fotboll.
1895: de engelska fotbollsreglerna infördes i svensk fotboll.
1904 - 1911: Bildades IF Gute (1904), I 27 IK och Dalhem IF (1905), Visby IF
(1911).
1911: IF Gute och IFK Visby (ej att förväxlas med nuvarande klubb) inlämnade till GI
en hemställan att få spela DM. Hemställan avslogs! Ett hot mot pärken!
1912: fotbollsplaner iordningsställdes vid I 27 och A 7.
1912 - 1916 inlämnades hemställan till GI om att få anordna DM. Avslogs av GI!
1917: beviljade GI att DM fick anordnas samt inrättade en sektion för fotboll.
1921: Gotlands Fotbollförbund bildades. Gotland fick sin av Sv FF sin första
godkända
klass 1 domare, Gustav Håkansson.
1925: instiftades juniorfotboll. Junioråldern var upp till 16 år men ändrades några år
senare ändrades den till 18 år.
1927: den första landskapsmatchen spelades mot Blekinge, stryk med 4 - 1.
Gutavallen invigdes av kronprinsen.
1932: organiserades bandyn inom fotbollförbundet fram till slutet av 50 - talet
(1958??)
1936: de första tankarna föddes om fastlandsutbyte men blev en realitet först 15 år
senare
1950: beslutades att årets seriesegrare på Gotland skall placeras i Stockholmsserien
klass 1 norra 1951.
1951: IF Gute (som vann div V Gotland 1950) spelade sin första hemmamatch mot
Råsunda och vann med 3 - 0. 1500 betalande såg matchen. Gute kom tvåa endast 2
poäng efter Triangeln.
1952: Gute spelade nu i den södra serien och placerade sig i mitten av tabellen. Gute
hängde med och det var både upp och ner. Serietillhörigheten varierade år från år
eftersom fastlandslagen tyckte att det blev för kostsamt att ha ett Gotlandslag med i
serien.

1954: GA instiftar GA-bollen som tilldelas årets bästa gotländska fotbollspelare.
1959: spelsäsongen ändras från höst/vår till vår/höst.

Ungdomsfotbollen var rätt stor under 40 - 50-talet. Sv FF hade instiftat olika
övningar för det så kallade ”Teknikmärket” som kunde erövras i valörerna brons,
silver och guld.
Under åren var det stora svängningar i märkestagningen förmodligen genom att det
var mycket ”nötande” för att klara proven. En som klarade detta mycket bra var
Lasseman Larsson.
Tränareutbildningen fick allt större betydelse och det anordnades tränarutbildning i
olika steg. Även anställning av tränare blev ett faktum. Gute hade under några år den
välkände ungerska tränaren Lajos Szendridi.
Domareutbildning genomförs årligen men tillgången på domare är som regel dålig.
Andra halvlek.
1960 - talet
1960: Gute vann Div IV Stockholm, södra, 4 poäng före Högadal och flyttades upp
till div III. Det var första gången ett Gotlandslag spelat så högt upp i seriesystemet.
I juniorserien deltog 7 lag.
1961: glädjen av att ha ett lag i div III blev kortvarigt, eftersom Gute blev degraderat
till Gotlands div IV. Gotland blev ett eget div IV område och den gotländska
seriesegraren fick kvala till div III. En ungdomslandskamp mellan Sverige o Danmark
arrangerades med spelplats Gutavallen, 2658 betalande åskådare. Fardhem kvalade till
div III mot Kalmar AIK med siffrorna 2 - 4 och 1 - 7.
1962: Gute kvalade till div III och efter viss palaver missade Gute efter
matchresultaten 1 - 2, 4 - 1, 2 - 4. Helt plötsligt skulle en tredje mach spelas!
1963: seriesystemet ändrades återigen så att högsta Gotlandsserien klassas som div V,
1964. Seriesegraren får direktuppflyttning till div IV, Småland. Inplaceringen i
Smålandsserien var på inget sätt populärt eftersom resorna blev betydligt svårare än
att spela i Stockholms-området. Diskussioner med Sv FF genomfördes men ingen
ändrig kom till stånd.
Gute vann div IV Gotland och flyttas upp till div III Sydöstra Götaland
1964: Gute spelar i div III och blir näst sist och flyttas ner till div IV Småland.
Visby AIK vann div V.
1965: Visby AIK höll sig kvar i div IV medan Gute ramlade ur. Fardhem vinner div
V.
1966: U-landskamp mellan Sverige o Finland genomfördes med spel på Gutavallen.
Gotlandslagen VAIK o Fardhem spelade i div IV Stockholm södra. VAIK klarade sig
kvar men Fardhem hamnade på 12:e plats och åkte ur. Vänge vann div V. Inga

reservlagsserier spelades utan div VI spelades med blandade A- o B-lag. Antal lag i
juniorserien minskade till 7 lag. IF Gute o Visby IF slogs samman.
1967: Fastlandslagen spelade i div IV Stockholm norra. Flyttningen mellan norra och
södra serierna berodde på att stockholmslagen inte tyckte sig ha råd att spela med
Gotlandlagen genom de stora resekostnaderna. VAIK höll sig kvar men Vänge
flyttades ner till div V.
VIG Gute vann div V.
1968: Vann vi över Öland i landskapsmatchen. Säveskolan i final om kronprinsens
pokal.
VIF Gute och VAIK höll sig kvar i div IV. Vänge vann div V.
1969: Gotland vann sensationellt landskapsmatchen över Småland med 3- 1.
Gute vann div IV Stockholm norra med VAIK på andra plats. Vänge blev återigen
nedflyttade. Roma vann div V och flyttades upp.
Innan gotlandsfotbollen hade etablerat sig på fastlandet var intresset stort för
landskapsutbytet samt när gotlandsföreningarna fick besök av fastlandslag. Efterhand
som utbytet med fastlandet ökade minskade intresset både från publik och spelare.
1970-talet
1970: VIF Gute kvar i div III. VAIK o Roma deltog i div IV men Roma degraderades
till
div. V. Hoburg vinner Gotlandsserien div V.
1971: VIF Gute slutar på 10:e plats och blir nedflyttade till div IV. VAIK o Hoburg
klarar sig kvar i div IV och Roma vinner div V. Detta innebär att vi har fyra lag i div
IV nästa säsong. 4 lag deltar i den första damserien på Gotland. Hemse BK
seriesegrare.
Juniorserien består av blott 5 lag varav två från VAIK.
1972: Stockholmsföreningarna vill inte längre ha Gotlandslag med i sina serier. Efter
många och långa förhandlingar mellan förbunden beslutas att gotlandslagen får spela i
stockholmsserierna även kommande år. VIF Gute, VAIK o Roma kvar i div IV och
Hoburg degraderas. Dalhem flyttas upp efter att ha vunnit div V.
Damserien vanns åter av Hemse. Årets DM-final för herrseniorer spelades ej!?
VIF Gute lämnade WO!!
Första kursen för pojklagsdomare genomförs med 29 deltagare.
1973: ”Tips Otto” Persson avlider 75 år gammal.
29 föreningar var anslutna till GFF. Åter strul med fastlandsanknytningen. Endast två
lag från Gotland får delta i Stockholmsserierna nästa år. Detta innebär att det
poängbästa Gotlandslaget skall vara kvalificerat att delta i div IV spel, under
förutsättning att det inte hamnar på nedflyttningsplats. Därför fick Dalhem kvala mot
div V segraren Hoburg. Hoburg vann kvalet och får delta i div IV kommande år.
Representanter blir då VIF Gute och Hoburg.
Hemse BK damer vann både serie och dam DM.
1974: VIF Gute och Hoburg placerade sig på de två sista platserna ovanför
nedflyttnings-strecket. Detta innebär att Hoburg får kvala mot VAIK (vinnare av div

V). VAIK segrade i kvalet med 2 - 1. Hemse vann damserien före uppstickaren
Dalhem. IK Graip vann överraskande damDM finalen över Hemse med 2 – 0.
1975: VAIK slutade på en hedrande fjärde plats i div IV. VIF Gute blev däremot näst
sist och flyttas ned till Div V. IK Graip vann div V.
På damsidan vann IK Graip serien.
Fotbollens Dag anordnades i Roma som avslutning för ungdomsfotbollen och blev en
succé.
Kurt Wahnström var ansvarig bollkonsulent.
1976: VAIK kvar i div IV medan Graip degraderas. Hoburg flyttas på nytt upp till div
IV.
Hemses damer segrade både i serien som DM överlägset. Hemsedamerna avancerade
även till kvartsfinal i SM-cupen.
1977: ingen större framgång för våra fastlandslag i div IV. Placeringarna blev för
VAIK 6:a och för Hoburg 10:a. Kvalmatch mellan Hoburg och div V segrarna,
Dalhem, slutade med kvalvinst för Hoburg.
Hemse damer deltog i div II Östra Svealand och slutade 6:a. Dalhem damer vann
överlägset sin serie på Gotland med målskillnaden 101 – 5.
Faddersystem inrättas för nya domare.
Jag invaldes som kassör i GFF.
1978: Åsa Sigalit tilldelas, den av GA nyinstiftade, GA trofén för bästa kvinnliga
fotbolls-spelare under året.
Våra div IV lag, VAIK och Hoburg, slutade som mellanlag i serierna. VAIK som 5:a
och Hoburg som 6:a. Hoburg fick åter kvala mot Dalhem och vann.
Hemses damer lyckades inte hålla sig kvar i div II utan flyttas ner till div III
Stockholm.
Dalhem som under året spelat i Stockholms div III serie kom på en mycket fin
andraplats.
Bredden på ungdomsfotbollen är god. 57 lag deltog i verksamheten.
Fotbollens Dag genomfördes för fjärde gången.
Sommarcuper för damseniorer och herrseniorer spelades i stället för DM.
1979: VAIK placerade sig som 2:a i Stockholm norra och Hoburg son 7:a i
Stockholm södra.
Kval genomfördes mellan Hoburg och Dalhem och Hoburg segrade som vanligt.
Damlagen Hemse och Dalhem spelade i var sin div II grupp i Stockholm. Dalhem
kom 2:a i sin grupp medan Hemse vann sin grupp. Hemse avancerar till div II.
Den största segern detta år får ändå tillskrivas den seger som vanns vid
förhandlingsbordet, där GFF – mot alla tips – lyckades få bort det förhatliga
kvalspelet, tills vidare.
1980-talet
1980: Hoburg och VAIK deltog i div IV där Hoburg hamnade i mitten (8 plats) medan
VAIK flyttades ner till div V, vilket i praktiken inte spelade så stor roll eftersom Sv
FF beslutat att Gotland ska få en egen div IV från och med 1981 och ska omfatta 8
lag.
På damsidan klarade sig Hemse inte kvar i div II medan Dalhem vann sin div III och

flyttas upp. Nytt försök att intressera föreningarna för DM-spel, som ej genomfördes
1978 - 79, gjordes med att anordna Stora- o Lilla DM. Anledningen var att många
föreningar ansåg att det kostade för mycket att i värsta fall bara få spela en match. De
”små föreningslagen” lottades i Lilla DM och de med högre serietillhörighet spelade i
Stora DM.

1981: Detta år infördes det förhatliga kvalspelet igen för att Gotlandslag skulle kunna
avancera i seriesystemet. VAIK vann div IV Gotland och fick kvala mot Ronneby och
fick se knappt besegrade. 1 – 2 hemma och 3 – 3 borta. Till mångas förvåning ramlade
VIF Gute ner i div V. Åtta lag deltog i Svenska cupens kvalomgång, 3 lag tog sig
vidare till första omgången där samtliga slogs ut.
Dalhems damer kom på 4:e plats i div II och Hemse på 5 plats i div III.
1982: vanns div IV av VAIK men förlorade sedan kvalet mot Holmasund. Div V
vanns av Hangvar. Väskinde nedflyttades från div IV. Av åtta lag gick 3 vidare i
Svenska cupen till första omgången där samtliga försvann.
För damernas del kom Dalhem 7:a i div II och Hemse 3:a i div III.
1983: genom att Sv FF beslutat att utöka div II serierna till 14 lag 1984, innebar det en
extra krydda för vår div IV serie, genom att årets segrare inte behöver kvala till div III.
Fårösund vann serien en poäng före VAIK. Hangvar flyttades ner till div V. Lärbro
vann div V och andralaget Hansa fick följa med upp i div IV, genom att Fårösund var
klar för trean.
DM för herrar medförde en nyhet för året. Matcherna till och med semifinalerna
spelades som kortmatcher i 2 x 20 min under en och samma dag. Var ställningen
oavgjord efter ordinarie speltid tillgreps straffsparkstävling. VAIK och Garda spelade
final som Garda vann med 4-1.
I Svenska cupen tog sig Fårösund sig till andra omgången och fick där stryk av
Enebyberg med 2 – 1.
Damlagen Dalhem i div II och Hemse i div III höll sig kvar. Div IV Gotland vanns av
När med den imponerande målskillnaden 167 – 11 vilket gör på 22 matcher 7,59 – 0,5
i snitt.
När fick trots det inte kvala genom att Hemse kom femma i div III.
Under året har även distriktsverksamheten för seniorer tagits upp med matcher mellan
UK – Sudret den 6 juni i Hemse, UK – Pressen som uttagningsmatch till
Gotlandslaget och Gotlandslaget mot Solna AIK.
Även internationellt besök genom engelska ligalaget Luton som spelade match mot
VAIK.
1984: jag vice ordförande i GFF.
Så var dysterheten tillbaka igen. Fårösund flyttades ner till ön igen. VAIK kvalade
mot Kramfors-Alliansen men klarade inte av det. Div V vanns av VIF Gute som då
återfinns i div IV kommande år.
GFFs ansträngningar att övertyga Sv FF att slippa det orättvisa kvalet möttes av
kallsinnighet.
Dalhems damer slutade tvåa i div II medan Hemse fick respass ur div III. Div IV
vanns av Dalhem B-lag.
PSV Eindhoven besökte Gotland och spelade en match mot Gotlandslaget vilken
slutade 6 – 0 (1 – 0) inför 2000 åskådare.

1985: GFF motionerade återigen till Sv FFs årsmöte – 85 om en rättvis behandling av
Gotlandsfrågan. Motionen avslogs med den utfästelsen att varför tillstyrka en motion
som i utredningen Fotboll – 90 kommer att ges en bättre behandling av
Gotlandsfrågan? GFF beslutade då att lita på föredragande, Lars Appelqvist, och drog
tillbaka sin motion. När sedan förslaget kom var det nästan chockartat.
Fastlandsrepresentationen skulle enligt förslaget bli långt större än vad som GFF
räknat med och väldigt kostsamt för den Gotländska fotbollen. Efter närmare
eftertanke konstaterades det att med flera lag i samma serie skulle det bli ett flertal
derby-matcher och färre resor till fastlandet för respektive förening. GFF beslutade
stödja Sv FF förslag – att vi skulle delta i en 12 lagsserie med Uppland. Vidare
föreslås att ettan och tvåan i div IV 1986 års serie ska flyttas upp till div. III – 87.
VAIK som vann div IV men förlorade kvalet mot Jönköpingslaget Östra, genom en
sammanslagning av två klubbar i Luleå, får en ”gratisplats” i div III 1986. Innan Sv
FFs repskap startade i Göteborg träffades Upplands och Gotlands representanter och
kom överens om att div IV Uppland/Gotland skulle utformas så att Gotland får 4
platser och Uppland 8. Anledningen var en jämförelse mellan distriktens numerär av
lag, spelare, licenser mm. GFF ansåg att 7 lag, om VAIK blir kvar i div III, ändå är i
mesta laget för att klara av det ekonomiskt. Det viktigaste var ju att få ett rättvist
system för upp- och nerflyttning. Den mer än 30 åriga kampen om Gotlands
fotbollstillhörighet med övriga Sverige fick i Göteborg sin slutliga lösning för en tid
framöver. Detta kan ses som en stor förhandlingsframgång för gotländsk fotboll.
Remissarbetet med nämnda Fotboll – 90, som inte enbart handlade om
seriesammansätt-ningar, utan även om andra förändringar inom svensk fotboll var
omfattande och GFF styrelse besökte många föreningar för att diskutera förslaget. Det
framkom en hel del åsikter under dessa diskussioner och GFF framförde en hel del
avvikande uppfattningar i sitt remissvar. En hel del av våra synpunkter fick gehör vid
Sv FFs årsmöte -86, bland annat med stöd från Svealandsdistriktens ledamöter,
förslaget att Gotland skulle involveras med Stockholm, som vi hade motsatt oss.
Som tidigare nämnts vann VAIK div IV
Dalhem blev återigen tvåa i dam 2-an och även distriktsmästarinnor.
8 unga lovande spelare uttogs till idrottsgymnasiet.
1986: var ett bra fotbollsår för Gotlands del
- Dalhem damer vann div II och spelar i div I norra nästa säsong
1980 VAIK klarar sig kvar i div III
1981 Gotland vann Östersjöspelen
1982 Dalhem damer var med i Folksam cup till åttondelsfinal
1983 Magnus Nilsson, VAIK uttagen till juniorlandslaget
1984 Jesper Hammarlund uttagen till pojklandslaget
Året har varit kvalifikationsår inför den nya serieomläggningen,
Under 1987 kommer lagen att delta enligt följande:
1 Div I Norra damer = Dalhem IF
2 Div III Östra Svealand herrar = VAIK, VIF Gute och Fårösund
2 Div IV Uppland/Gotland herrar = F/G 86, Lärbro IF, Hansa/Hoburg och Hemse
BK
Div III Stockholm damer = IFK Visby
Satsningen på idrottsgymnasiet fortsätter. Förhandling om en idrottspluton på MKG
slutförs. P 18 cup för flickor startar.
GFF motionerar till Sv. FF årsmöte – 86 om resekostnadsersättning i förbundsserierna

div II och neråt.
I stället för DM herrar, där intresset minskat med anledning av att lag som spelar i
förbunds-serierna automatiskt deltar i Skandia cupen, spelas Gotlandscupen. 12 lag
deltog med Stenkyrka som segrare, med Bro som tvåa och IFK Visby som trea. Dessa
tre lag erhåller även plats i nästa års Skandia cup.
Domarna engagerade sig i fadderverksamhet, där en domare och en förening kopplas
ihop, vilket slog väl ut.
Central utbetalning av domareersättningar infördes till belåtenhet både för domarna
och föreningskassörerna.
1987: jag valdes till ordförande i GFF.
Än ett resultatmässigt bra år för Gotlandsfotbollen.
Dalhem vann div I norra och spelar nästa år i allsvenskan för damer samt spelade sig
fram till femte omgången i damernas Folksam cup. Dalhem spelade även semifinal
mot Jitex, 2 – 2 borta och 1 – 3 hemma inför 1500 åskådare. Men i vilket
sammanhang? Någon som vet?
I damernas div III blev IFK Visby trea.
I herrarnas div III kom VIF Gute på 5: e plats medan VAIK och Fårösund flyttas ner
till div IV Uppland/Gotland. FG 86 vann Uppland/Gotland och spelar nästa säsong i
div III. Hansa/Hoburg klarade sig kvar i div IV medan Hemse och Lärbro flyttas ner
till div V Gotland
Hangvar vann både div V herrar och den gotländska damserien och flyttas upp till div
IV Uppland Gotland respektive div III damer.
Gotlandscupen vanns av IFK Visby med Stenkyrka, tvåa, och Dalhem, trea vilket gör
att dessa tre lag får delta i Skandiacupen.
Verksamheten med idrottsgymnasiet och – plutonen fortsätter. Fotboll – 90 har
behandlats och fastställts av Sv FFs årsmöte. GFFs motion angående
resekostnadsfördelning antogs i sak och ska presenteras på nästa årsmöte. Lennart
Svennefelt blev involverad i detta arbete och deltog med att skapa det system som
ännu gäller i de lägre förbundsserierna.
Gotland får sin första kvinnliga förbundsdomare: Elisabeth Qviström.
1988: Dalhemdamerna kom på 12:e och sista plats i damallsvenskan och flyttas ner i
div I.
IFK Visbys damlag vann div III och flyttas upp till div II. Hangvars damer flyttas ner
till div IV Gotland. IFK Visby B-lag vann div IV med P 18 på andra plats vilket
innebär att P 18 får spela i div III kommande år.
Dalhem damer kom till 5: e omgången och IFK Visby till 2: a omgången i Folksam
cup.
VIF Gute vann div III Norra Svealand och spelar i div II nästa år medan FG 86 klarade
sig kvar. Fårösund blir kvar i div IV genom sin nionde plats medan Hansa/Hoburg,
VAIK och Hangvar flyttas ner i Gotlandsfemman. Div V vanns av LG 88 som flyttas
upp.
I Skandiacupen klarade VIF Gute sig längst, till 5:e omgången.
Gotlandscupen spelades istället för DM herrar och segrade gjorde Kappelshamn med
Dalhem som tvåa och Vänge som trea. Dessa tre lag är kvalificerade för Skandia
cupen tillsamman med lagen ur förbundsserierna.
Ungdomsturneringen Krullis cup, som spelas under skolornas februarilov, startar.
1989: Damfotbollens år.

Dalhem placerade sig som 5: a i damernas div I Norra. IFK Visby blev 10 i div II
Östra Svealand I Folksam Cup för damer försvann IFK Visby i 1:a omgången och
Dalhem i 3:e.
På herrsidan kom VIF Gute på 6: e plats i div II östra. FG 86 flyttas ner till div IV där
Fårösund kom trea medan LG 88 flyttas ner till div V. Div V vanns av VAIK.
I Skandiacupen nådde Fårösund omgång 2 och VIF Gute omgång 3.
Gotlandscupen vanns av VAIK före Eskelhem.
Domaresituationen är mer oroande än vanligt. En markant minskning av domare har
förmärkts. 1987 fanns det 54 domare, 1988 = 45 och 1989= 35.
1990 talet
1990: VIF Gute flyttas ner till div III. VAIK o Fårösund kvar i div III medan FG 86
åkte ur.
För Dalhem i div II gick det hyfsat och även P 18 i div III hänger med.
1991: Dalhem damer vann sin div II serie men fick kvala och se sig besegrade av
Ornäs vilket innebär fortsatt spel i div II. P 18 blev fyra i sin div III serie. Dalhem B
vann Gotlandsfyran men får ej gå upp: KIK som blev tvåa erbjöds en plats i div III
men avböjde.
VIF Gute vann sin div III serie och flyttas upp till div II. I div IV Uppland/Gotland
kom Fårösund på andra plats, FG 86 blev 6: a, VAIK 9: a medan Hansa/Hoburg åkte
ur.
VIF Gute B vann div V men får inte flyttas upp varför VSB FF får den uppflyttningen
till
div IV.
TV-laget med Bengt Bedrup i spetsen spelade två matcher på Gotland, en i Hemse
och en i Visby. Mer än 3000 personer såg dessa matcher samt de uppträdande som
också genom-fördes. Sv FF gav besked om att endast två lag från Gotland, förutom
lag i de nationella serierna, fick komma med till Skandiacupen. Detta innebar att
Gotlandscupen fick läggas ner och att DM för herrseniorer fick tas upp på nytt.
Finallagen i DM är sedan kvalificerade för Skandiacupen nästkommande år. För att
klara övergången innevarande år spelades det kval för de div IV och V lag som
tidigare ansågs vara klara.
1992: Hans Rosengren valdes till ordförande för GFF.
Dalhem vann sin div II serie igen men föll i kvalet till div I. P 18 kom 5;a i sin div III
serie.
Div V vanns av KIK som också fick kvala för att nå Div IV vilket inte lyckades.
I Folksam cup hängde Dalhem med till 6:e omgången.
I div II norra Svealand slutade VIF Gute på 3:e plats efter omräkning av tabellen.
Detta är den bästa placering något Gotlandslag någonsin har uppnått.
I div IV kom Fårösund 7:a, FG 86 8:a, VAIK 9:a och VSB flyttades ner.
VIF Gute deltog i allsvenska U 19 och blev 3: a.
Gotlandslagen i Skandiacupen fick som vanligt respass i de första omgångarna.
Återigen har det uppstått bekymmer med Upplands inställning att ha kvar
Gotlandslagen i sin serie. Föreningarna i Uppland anser sig inte ha råd att åka till
Gotland fyra gånger per år. De föreslår att Gotland får en egen div IV med
direktuppgång till div III. Men det vill inte Sv FF utan erbjuder Upplandslagen
ekonomiskt stöd. Gotland får tre platser i div IV Uppland/Gotland –93, eftersom
Hansa/Hoburg tackat nej till sin plats på grund av personella och ekonomiska

problem.
1993: är ett glädjande år för Gotlandsfotbollen.
VIF Gute vinner sin div II serie och flyttas upp i div I. Även i div IV fick vi genom
VAIK en serieseger som flyttar upp dom i div III. I samma serie kom FG 86 på 4: e
plats och Fårösund 6: a. Div V vanns av KIK.
För damernas del kom Dalhem på 5: e plats i sin Div II och P 18 vann sin div III som
då innebär uppflyttning till div II.
I Folksam cup hängde Dalhem med till 4: e omgången medan herrlagen i
Skandiacupen nästan försvann direkt. VIF Gute dock mot allsvenska Öster.
Problemen med Uppland har tonats ner efter det att Sv FF lämnat ekonomiskt stöd till
Upplandslagens resor till Gotland. Det innebär att Gotlandssegraren, KIK, flyttas upp
till div IV.
Problem med Stockholm på damsidan finns också. Där har vi bara ett muntligt avtal.
Vi har nu två damlag i div II och skulle dessa ramla ur tvåan är det tveksamt om
Stockholm ställer upp. Föreningarna på Gotland beslutade också att div V herrar från
och med 1995 ska bestå av endast A-lag.
1994: Sveriges fotbollslandslag tog brons i USA!!
Elbelysningen blev äntligen klar på Gutavallen.
VIF Gute kom på 11e plats i div I och fick kvala sig kvar till I: an vilket lyckades.
I div III kom VAIK på nedflyttningsplats. I div IV klarade sig FG 86 och Fårösund sig
kvar medan KIK flyttas ner. VSB, tvåa efter VAIK B, får flytta upp till div IV.
Dalhem damer kom på 3: e plats i div II och P 18 kom på 8: e plats och nedflyttades.
Förutom dessa lag har vi inga damlag i fastlandsspel
I Skandiacupen för herrar där VAIK blev utslaget av Hammarby med 2 – 1 i omgång
2 och
VIF Gute gick till 18–delsfinal och blev där utslaget av allsvenska IFK Göteborg
(våren – 95).
TV-laget besökte återigen Gotland och spelade och spexade två matcher i När och
Visby.
1996: i div I norra kom VIF Gute på 4:e plats och var med ända till slutet för att ta en
plats i allsvenskan.
I div IV Uppland/Gotland kom FG 86 4: a med Fårösund o VAIK tätt efter medan
VSB flyttas ner. Div V vanns av Hangvar.
Dalhems damer placerade sig i mittenskiktet i div II. P 18 var länge med och kämpade
om seriesegern i div III men kom till slut på 2: plats.
Repskapet på Gotland beslutade att div V 1997 ska bestå av 10 blandade A-lag och Ulag.
1996: VIF Gute hamnade på 11: plats i div I och fick kvala för att hänga kvar. Detta
lyckades inte utan de flyttas ner till div II – 97. I div IV vann FG 86 och spelar i div III
nästa säsong, med Fårösund på 2: a och VAIK på 3; e plats. Hangvar fick respass. Div
V vanns av KIK.
I Folksam cup klarade både Dalhem och P 18 sig kvar till omgång 2 där bägge fick
respass.
I Skandiacupen klarade sig VIF Gute till 3:e omgången som de vann över Älvsjö och
får fortsätta under våren – 97.

GFF firade 75 år detta år och fick arrangera en fotbollslandskamp mellan Sverige och
Spanien i en kvalmatch inför EM – 97. Åsa Jakobsson, f d När, spelade i det svenska
laget som bara fick 1 – 1, vilket var en stor besvikelse för svensklaget och den 1500
stora publiken.
Lennart Svennefelt slutade sin mångåriga verksamhet inom GFF.
1997: VIF Gute kom 3:a i div II. I div III åkte FG 86 ur. Fårösund kom 2: a i div IV
och fick kvala till div III vilket dom lyckades med. VAIK och KIK kvar i IV: an.
Div V vanns stort av VIF Gute B-lag. Nästa år blir det återigen en div IV-serie på
Gotland. Den serien kommer att bestå av 8 lag nämligen VIF Gute B-lag, Levide,
VSB, IFK Visby; Hangvar, FG 86, VAIK och KIK. De två lag som leder div IV
Gotlandsserien efter våromgången – 98 spelar sedan höstomgången i en enkelserie
Uppland/Gotland med 10 lag. Verkar det krångligt?
Svenska cupen för herrar (namnbyte) 2: a omgång mötte VIF Gute Elfsborg och fick
stryk med 2 – 0. Fjärde omgången i Skandiacupen – 96 spelades på våren –97 där
Kalmar AIK blev för svåra för VIF Gute och vann med 2 – 1.
I damernas div II blev Dalhem 3: a. I div III slutade även P 18 på 3: e plats. Div IV
vanns av KIK som spelar i III:an nästa säsong. I svenska cupen för damer (namnbyte)
hängde P 18 med till 5:e omgången där Hammarby blev för svåra.
1998: VIF Gute 7: a i div II. I div IV Uppland höstomgång blev IFK Visby 7:a och
VAIK slutade sist. Som synes var det IFK o VAIK som kom etta och tvåa efter
våromgången i Gotlandsfyran. FG 86 vann höstomgången, till vilken nytta?
I div III kom Fårösund på 10:e plats och fick kvala vilket man ej klarade av.
Årets glädjeämne stod Dalhems damer för genom att vinna sin div II och tar klivet
upp till
div I. P 18 belade en 2:a plats i sin div III serie medan KIK kom 10:a och nedflyttades.
I Svenska cupen för herrar blev VIF Gute utslaget av Hammarby med 2 - 1 efter
förlängning.
Även P 18 blev utslaget efter förlust mot Sätra med 3 – 2.
1999: NatWest Islands Game genomförs på Gotland med även fotboll på programmet.
GFF, tillsammans med vissa föreningar, skötte arrangemangen på ett förträffligt sätt.
Gotlands representant, Fårösund, i turneringen gjorde inte så stort väsen av sig,
spelade mest oavgjort.
Gotland fick återigen arrangera en landskamp för U-21 laget mellan Sverige –
Bulgarien och samtidigt återinvigdes Gutavallen efter branden.
I div II östra Svealand kom VIF Gute 3:a. Till Upplandserien gick efter våromgången
FG 86/KIK och Hangvar till höstfyran i Uppland. Där belade FG 86/KIK andraplatsen
vilket innebar att de avancerade till div III. Samtidigt bytte man namn till Garda IK.
Hangvar belade 7:e platsen i div IV. Uppland vill nu tacka för sig och detta innebär att
våra lag istället spelar i en av Stockholmsfyrorna, enligt muntligt avtal med
Stockholm.
Dalhems damer som var nykomling i div I norra kom på en hedrande tredje plats.
Även P 18 kom på 4:e plats i div III medan Hangvar flyttas ner. KIKs damer flyttas
upp till div III.
I Svenska cupen kom både Dalhems damer och VIF Gutes herrar till andra omgången.
2000: Farmarklubbsverksamheten prövas mellan Dalhem och P 18 damer. Någon
direkt effekt fick dock inte försöket. Båda lagen placerade sig i mittenskiktet i sina

respektive serier. Sv FF repskap beslutade att fortsätta med
farmarklubbsverksamheten inom damfotbollen.
KIK damer blev nedflyttade till div IV och inget lag flyttas upp.
Från div IV våromgång flyttades Fårösund och IFK Visby till Upplands höstfyra.
Fårösund hamnade på kvalplats men missade chansen att spela div III-fotboll –01.
Den muntliga överenskommelsen med Stockholms FF gällde inte längre när frågan
togs upp på nytt om Gotlandslagens inplacering i Stockholmsfyran 2001.
Då bestämde Sv FF att Gotland spelar i en egen fyra under 2001 o 2002 med
direktupp-flyttning till div III. Dessutom får ytterligare ett lag kvalspela till III:an.
VIF Gute klarade sig precis från att åka ur div II. Garda blev nedflyttat till IV:an.
Damprojektilen, en treårig satsning på damfotbollen, startar.
Efter säsongens slut genomfördes Fotbollsgalan för första gången med Tommy
Wahlgren som toastmaster.
2001: Sv FF beslutade att de fyra div I grupperna för damer ska bantas till två.
Dalhems damer lyckade inte placera sig tillräckligt bra utan flyttas ner till div II. P 18
blev tvåa i sin div III serie. Div IV damer vanns av KIK.
I herrarnas div II blev VIF Gute 7:a. I vår egen div IV vann Fårösund, efter spel i en
finalserie och flyttar upp till div III med VAIK på 2:a plats vilket gav en kval plats till
div III som
VAIK inte lyckades klara av.
I Svenska cupen, damer, kom P 18 till 3:e omgången.
2002: VM – 02 var ett lyft för den svenska fotbollen.
Junior-EM-kval arrangerades av GFF med VAIK, VIF Gute och Fårösund som
medarrangörer. Deltagande lag, förutom Sverige; var Polen, Kroatien och Vitryssland.
Polen och Sverige tog sig vidare till nästa kvalomgång 2003.
Efter en viss turbulens i VIF Gute gjordes det tränarbyte efter vårsäsongen vilket gav
till resultat att de placerade sig 2:a i Div II, dock 12 poäng efter segrande Väsby.
Fårösund degraderades till gotlandsfyran medan VAIK som vann densamma flyttas
upp till div III. IFK Visby fick kvala men utan framgång.
Ingen juniorserie spelades på Gotland detta år!
Dalhems damer hade en mellansäsong i div II. Genom en skärpning under
höstsäsongen klarade de sig kvar med endast tre poäng från nedflyttningsplats. I div
III damer slutade P 18 3:a medan KIK flyttas ner. Gothem segrade detta år i damfyran
och flyttas upp.
I Svenska cupen försvann både KIK damer och VIF Gute herrar i första omgången.
Fotbollsgalan avslutade säsongen.
2003: Svenska damlandslaget tog silver i VM samt kvalificerade sig till OS 2004.
Både herrlandslaget och U-21 landslaget kvalificerade sig till EM 2004.
Dessa framgångar gör att allt fler flickor och pojkar söker sig till fotbollen varför det
behövs satsas på fler ledare som kan ta hand om dessa.
VIF Gute herrar spelade seriefinal mot Väsby som dock förlorades med 2 – 0, men
blev ändå trea i div II. VAIK ramlade ur div III och Fårösund klarade ej av kvalet
vilket innebär att vi inte har några herrlag med fastlandsanknytning förutom VIF Gute.
Ingen juniorserie genomfördes i år heller.
Dalhem damer blev trea i sin div II serie medan P 18 slutade tvåa i sin div III och
Gothem kom sist i sin och flyttas ner. KIK/FG 86 vann damernas div IV och flyttas
upp till div III.

Fotbollsgalan avslutade traditionsenligt fotbollssäsongen .

