
VISBY IF GUTE HANDBOLL 
EN KRÖNIKA OM DEN ALLSVENSKA PERIODEN
 
Handboll har alltid varit en framgångsrik gren i föreningen, såväl i IF GUTE som Visby IF, men 
framfor allt i den sammanslagna föreningen, Visby IF Gute. 

Den allsvenska perioden startade på våren 1979 med seger i Div. II Östra, vilket innebar kvalspel till 
div. I Allsvenskan
 
Kvalserien spelades i enkelserie och förlorades på ett enda mål, förlust mot H 43 i Lund med 16-15, där 
Lars "Stuxa" Stuxberg revs ner, fri på linjen, men domaren Axel "Acke" Wester friade och gav 
målvakten bollen och strax därpå var matchen slut! Oavgjort och VIFG hade varit i Allsvenskan. 
Roland Mattsson, Hellas, hjälpte till under kvalserien och tyckte efter sista matchen; "deppa inte – vi 
kommer igen och vinner nästa år i stället". 
1979-10-15 kunde Gotlandstidningarna meddela, att Sven-Erik Andersson uttagits till A-
landslagstruppen mot Norge 27-28 oktober."Svenna" spelade i den andra matchen och gjorde en 
godkänd insats. 

Serien i div. II Östra 1979-80 startade 5 oktober och hemma mot Lidingö blev det seger med 24-12. 
Efter 5 omgångar var VIFG i serieledning, men efter förlust mot CV 74, Eskilstuna tappades 
serieledningen, som dock återtogs i januari 1980 och den 27 januari vanns en tidig seriefinal mot 
Swithiod, hemma – 17-12. Den absoluta seriefinalen avgjordes i Eriksdalshallen, där Cliff besegrades 
med 19-24. Tränare for Cliff var Claes Carlsson, som tidigare spelat i Visby IF Gute. VIFG vann serien 
på 37 poäng, 5 poäng före Cliff. Tränare vid den här tiden var Thomas Gardelin och lagledare var Kjell 
Boberg. I och med seriesegern blev det en andra kvalserie till div. I Allsvenskan, som startade 800319 
och gav följande resultat; 

IFK Kristianstad-VIFG                                 26-20 
VIFG-Kiruna                                                 24-17
IF Warta-VIFG                                              20-21  
VIFG-GUIF                                                   19-16 
Ystad-VIFG                                                   24-26          Matchen spelades i Linköping 

Efter första förlustmatchen i Kristianstad uppenbarar sig en mansperson i omklädningsrummet, som 
tyckte – "deppa inte grabbar, var är den duktige målvakten, jag vill fotografera honom". Mannen hette 
Arendt Lewander och var från Öja! Notabelt är, att samme domare som dömde i kvalmatchen i Lund 
mot H 43, även dömde i Linköping. 

Visby IF Gute gjorde sammanlagt 110 mål och de bästa målskyttarna blev: Sven-Erik Andersson 24, 
Dan 
Karlsson 21, Sanny Laurin 16, Björn Edvardzon 16, Lennart Åkerblom 15. Från finallaget i junior-SM 
återfinns 7 st. – Sven-Erik Andersson, Lennart Åkerblom, Dan Karlsson, Lars Stuxberg, Björn 
Lindkvist, Sanny Laurin, Thomas Gardelin. Gotlänningen skrev efter kvalresultatet: "Kvartersgänget 
från Länna har nått Allsvenskan"! 
I och med att en allsvensk plats säkrats startar föreningen ett krav mot Gotlands Kommun – bygg ut 
Södervärnshallen med en läktare till, mitt emot befintliga! Den 2 september meddelar 
Kommunstyrelsens AU – ingen Utbyggnad. VIFG presenterar ett eget förslag, där ett privat konsortium 
erbjuder en gratis uppförd hall. Kommunalrådet Thure Larsson vill ha korten på bordet, men ingenting 
händer. 

Att Visby IF Gute spelat till sig en plats i handbollens finrum, ett av de tolv bästa handbollslagen i 
Sverige väcker stor beundran i hela landet, men vissa föreningar oroar sig över stora resekostnader och 
glömmer bort, att de skall göra en resa medan VIFG skall göra 11 resor. Dagens Nyheter skrev inför 
den allsvenska premiären, att Visby begåvats med en ny ringmur, anspelande på längd och vikt hos ett 
flertal spelare. 

ALLSVENSKAN 1980-81 
Inför säsongstarten har ett nyförvärv skaffats, Ivan Cederlund målvakt, som återvänder till ön. Onsdag 
den 1 oktober startar serien och premiärmatchen spelas mot Vikingarna från Hälsingborg hemma i 
Södervärnshallen och ger seger med 26-22. Tyvärr skadas Björn Edvardzon efter en strålande 
inledning. Han gör 4 av VIF Gutes 6 första mål. Siffrorna 26-22 lyste i eldskrift på resultattavlan och 



supportrarnas jubel ville aldrig ta slut.

Samma hall som gav en allsvensk plats i andra kvalet ger nu respass och fortsatt spel i div. 2. Till 
allsvenskan avancerar Karlskrona, Kroppskultur och GUIF.

SÄSONGEN 1981-82 DIV 2 ÖSTRA
Inför säsongen presenterar föreningen en ny tränare-Bjöm Ahrling med Kjell Boberg som lagledare. En 
förstärkning presenteras – Lars "Lappen" Enström från MP. Serien startar med 3 raka segrar och i 
halvtid leder VIFG serien med 1 poäng. Den 27 februari spelas en ren seriefinal mot Swithiod i 
Västertorpshallen, seger med 20-29 och VIFG vinner div. 2 östra, innebärande ett fjärde raka kvalspel. 
Kvalspelet startar 82-03-28 och ger följande resultat: 

VIFG-Sanna                                                     23-20 
Växjö-VIFG                                                     22-27 
H43-VIFG                                                        19-18 
VIFG-GUIF                                                     26-24 
Kiruna-VIFG                                                   20-26               matchen spelas i Sundsvall

Till allsvenskan kvalificerar sig:             
Visby IF Gute                                                  8 poäng 
GUIF                                                                7     " 
H 43                                                                 7    "

De som gjorde det: Björn Lindkvist, Ivan Cederlund, Thomas Karlström, Tommy Blomgren, Mats 
Jörholt, Sven-Erik Andersson, Lennart Åkerblom, Svante Larsson, Hans Söderstrand, Sanny Laurin, 
Lars Stuxberg, Stefan Othberg, Bo Johansson, Anders Knutas, Lars Enström. Tränare-Björn Ahrling. 
Lagledare-Kjell Boberg. VIFG gjorde 120 kvalmål och bästa målskyttar blev: 

Lars Enström                                                   24 
Lars Stuxberg                                                  18 
Dan Karlsson-Myrgren                                   16 
Sanny Laurin                                                   15 
Mats Jörholt                                                    15 

ALLSVENSKAN 1982-83 
Inför den allsvenska premiären tränar målvakten Lennart Karlsson från Eksjö, som så småningom 
tackar nej till spel i VIFG. Björn Edvardzon återvänder efter ett år i Karlskrona.

 Fredag den 3 september anländer en ny målvakt från Island Thorlakur Kjartansson. 
In träningsturnering i Västerås – Pix Cup den 11-12 september ger följande slutfacit; Efter att tidigare 
varit i semifinal 1980 och final 1981 blev det en 6:e-plats 1982. 

Matchresultat:
VIFG-Rödovre                                           26-17 
VIFG-Sanna                                               27-16 
VIFG-Västerås HF                                     20-24 
VIFG-Heim                                                25-28 
VIFG-Helsingör                                         14-19   match om 5 :e pris

Den andra allsvenska säsongen startar i Södervärnshallen, där Drott far inkassera en förlust, 24-21. 
Thorlakur Kjartansson finns med i laguppställningen, men Björn Lindkvist står hela matchen. Sven-
Erik Andersson gör comeback efter 7 månaders skadeuppehåll. 
Men om inledningen blev bra blev fortsättningen desto svårare och innan juluppehållet är VIFG 11:a på 
6 poäng.   

Den 22 december meddelar Gotlands Tidningar, att Visby IF Gute handbollslag fått GT:s guldmedalj 
för bästa idrottsprestation 1982. På nyåret 1983- den 2 januari – startar allvaret med match mot Ystad 
IF, där hemmalaget blev för svåra i Österporthallen-29-24. På våren 1983 anlitas en idrottspsykolog – 
Åke Fjällström – en mental hjälptränare. 



På våren går det något bättre men efter 21 omgångar är VIFG sist på 15 poäng, samma poäng som 
Vikingarna, som ligger 1 l:a. Sista matchen går i Halmstad, seger mot Drott, 20-24, samtidigt som 
Vikingarna får stryk på hemmaplan av LUGI, 22-24, vilket innebär. Att VIFG kommer 11:a och 
Vikingarna ramlar ur – ett nytt kvalspel, det 5:e raka.

KVALSERIEN 1983 
VIFG-Redbergslid                                          24-22 
Dalhem-VIFG                                                 31-28 
VIFG-Kristianstad                                          28-25 
Borlänge-VIFG                                               19-24

Med i Redbergslid finns Magnus Wieslander, 19-årig juniorlandslagsman, som sedermera blev en av 
världens bästa handbollsspelare. 

På läktaren fanns en stor hjälpande hand – supporterklubben under kodning g av Lars "Manne" Lergell 
– vem glömmer den gruppen? 
Resultat efter tre raka förluster, blir det vinst mot Lugi, hemma, 20-18, som följes av oavgjort, 19-19, i 
Kristianstad och vid juluppehållet har VIFG 10 poäng och en 7:e-placering.    
 
Björn Edvardzon får besked i november, att han uttagits till landslagstruppen för matcher mot "Övriga 
Världen" i Göteborg 26 november och mot Östtysklands OS-lag i Jönköping den 27 november. 

Helgen 27-28 december gästar VIFG Swithiods julhandboll i Stockholm med följande resultat:
VIFG-Västerås                                            24-20 
VIFG-Bolton                                               25-16 
VIFG-Cliff                                                   17-18 
VIFG-Swithiod                                            20-18 
Visby IF Gute vinner på bättre målskillnad före Cliff. 

Nyåret startar med två förluster och i tredje omgången 11 januari kommer Drott på besök i 
Södervärnshallen. VIFG leder med 8-7 strax före halvtidsvilan, då slocknar belysningen och det blir 
strömavbrott i 50 minuter. Speakern, Rolf Wahlgren, drar igång allsång i mörkret, bl.a. "vi rullar", "vi 
rullar", "vi rullar". Efter att lyset återkommer vänder Drott på matchen och vinner. Lagledaren Bengt 
Johansson skulle sedermera bli "Bengan" för hela världen, som coach för svenska landslaget – "Bengan 
Boys". Efter hemmaförlust mot Redbergslid är VIFG på kvalplats på 12 poäng, Hellas 12 och 
Kristianstad 9 poäng. Vinst mot Kristianstad hemma ger VIFG 14 poäng, Hellas kvar på 12 och 
Kristianstad kvar på 9 poäng. Efter idel avslutande förluster slutar VIFG på 1 l:e plats med 14 poäng 
och Kristianstad ramlar ur på 12 poäng, vilket innebär en tredje raka kvalserie. Vinner gör Ystads IF på 
33 poäng. VIFG gör 422 mål, fördelade på 13 olika spelare. Flest mål gör Björn Edvardzon, 96 st., före 
Lennart Åkerblom, 61 och Sven-Erik Andersson, 60. 

Den tredje raka kvalserien startar 1 april – resultat: 
VIFG-Karlskrona                  20-29  
GUIF-VIFG                                                 21-20 
VIFG-Kroppskultur                                     20-20 
Kiruna-VIFG                                               15-23 
VIFG-Hellas                                                29-20   spelas i Linköping 

Den 5:e matchen behövde VIFG inte spela, kvalplatsen var redan klar efter 4 matcher. Till allsvenskan 
gick även H 43 och Kristianstad. I kvalet gjorde VIFG 104 mål, där de bästa målskyttarna vore; Sven-
Erik Andersson 20, Lars "Lappen" Enström 16, Mats Jörholt 16, Lars Stuxberg 11, Sanny Laurin 11 
och Dan Myrgren 11. 

ALLSVENSKA SERIEN 1983-84 
Förberedelserna inför 3:e allsvenska sejouren startar med träningsmatcher mot Cliff i Solklintshallen 6-
7 augusti 1983, där VIFG vinner på lördagen med 25-23 men förlorar på söndagen med 23-24. VIFG 
ställer upp med två helt olika lag och nye målvakten Thomas Andersson från Ystads IF gör en 
intressant debut. Den 20-21 augusti deltar VIFG i Stena Cup i Göteborg med två lag, som båda går till 
final, där lag 1 vinner över lag 2 med 27-9.
I kvartsfinalerna slår VIFG 1 Sävehof med 14-11 och Kungälv med 19-9. Lag 2 vinner över Kortedala 



med 17-13 och Swithiod med 18-13. 

Lördag-söndag 3-4 september är VIFG, som enda svenska lag, inbjudna till Nalle Cup, en internationell 
turnering med 12 lag, som spelas i Helsingfors. Lag från Finland och Tjeckoslovakien deltar också. 
VIFG vinner i finalen över Slavia Praha med 23-21 och genomför turneringen med idel segrar, 6 st. 

Den 9-10 september avgörs Pix Cup i Västerås, där VIFG kommer trea efter match om 3:e pris mot 
Borlänge, 17-13. Thomas Andersson utmärker sig speciellt bra i turneringen. Ett annat nyförvärv är 
Mats-Ola Janson, som återvänder till VIFG, men är inte spelklar förrän 1 februari 1984. Den allsvenska 
truppen inför 3:e gången gillt är; Björn Lindkvist, Thomas Andersson, Dan Myrgren, Lennart 
Åkerblom, Sven-Erik Andersson, Mats Jörholt, Mats Larsson, Sanny Laurin, Lars Stuxberg, Thorlakur 
Kjartansson, Lars Enström, Hans Söderstrand, Svante Larsson, Thomas Karlström, Tommy Blomgren, 
Claes Danielsson, Peter Larsson, Roger Johansson, Mats-Ola Jansson. 

Första matchen i Eskilstuna mot GUIF blir en rejäl premiärchockförlust med 27-17. Från 8-8 i 18:e 
minuten blir det 15-8 i halvtid, som efterföljes av två GUIF-mål till, 17-8, 9 raka hemmamål! Nästa 
match var hemma mot RIK, förlust med 14-19. Det var första matchen i "nya" Södervärnshallen inför 
en publik, 1080 personer. Det blev även en tredje förlust, mot V:a Frölunda i Göteborg, 26-21 och även 
en fjärde förlust, där Drott blir för svåra och vinner i Södervärnshallen med 20-25. VBFG är sist på 0 
poäng, men även Heim är poänglöst. I detta prekära läge drabbas VIFG av en jobspost – Sanny Laurin 
är sjuk i en hjärtmuskelinflammation och frågan är om det är slutspelat för säsongen. Den första segern 
kommer i 6:e omgången, där VIFG besegrar Ystads IF i Södervärnshallen med 24-23. Den första 
vinsten ger mersmak, vinst hemma mot Karlskrona 27-23 i 7:e omgången. Sven-Erik Andersson gör 10 
mål i sin comeback efter skada och VIFG är nu på en 11:e plats. 

Den 13 november avancerar VBIG till åttondelsfinal i Svenska Cupen efter vinst hemma mot Brännans 
IF, ett topplag i div. 1, med 26-22. Söndag 20 november vinner VIFG i nionde omgången sin största 
allsvenska seger – 27-17 mot Warta. VIFG är nu på 10:e-plats på 6 poäng. I 10:e omgången förlorar 
VIFG i Lund mot H 43, 19-18, men värst av allt – Mats Jörholt skadad, ett avslitet ledband – operation 
i Lund. Den 13 december fick ett sargat VIFG respass ur Svenska Cupen. Swithiod vinner hemma med 
28-18. 

Den 18 december blev hemmamatchen mot Kroppskultur uppskjuten. När matchen skulle börja var 
golvet vått av regn från ett otätt tak och de båda lagen fick återvända hem. Innan juluppehållet spelar i 
Kroppskultur-VIFG oavgjort 22-22, men detta till trots ligger VIFG sist på 7 poäng, närmast ovanför 
ligger H43 och Kroppskultur, båda med 9 poäng. 

Vårsäsongen inleds med förlust hemma, 8 januari, 20-25 mot H43, en fyrapoängsförlust. VIFG kommer 
igen, vinst mot Kroppskultur hemma, 23-20 och efterföljes av en oavgjord match mot Heim, 17- 17. 
Thomas Andersson gjorde 23 räddningar plus att han gjorde de två sista målen – på straffar! 

Den 19 februari väcks nya förhoppningar, vinst mot LUGI hemma. 23-21. VIFG nu sist på 12 p, 
Kroppskultur näst sist på 13 p och GUIF på 10:e-plats på 14 p. Men avslutningen blir för svår – idel 
förluster och VIFG avslutar den tredje allsvenska säsongen genom att komma sist på 12 poäng. 11 
poäng på hemmaplan och 1 poäng på bortaplan. Bäste målskytt totalt blev Sven-Erik Andersson, 96 
mål(23 straffar), Dan Myrgren, 68 mål (27 straffar), Mats Jörholt 53 mål (2 straffar). Lennart Åkerblom 
52 mål. VIFG har använt 19 spelare totalt. Lennart Åkerblom och Mats Larsson spelade alla 22 
matcher. VIFG fick 79 straffar och satte 55. Målskillnaden blev 445-505, 60 minusmål.

SÄSONGEN 1984-85 – div. 1 ÖSTRA 
Vad händer efter tre allsvenska säsonger, 5 raka kvalspel och nedflyttning till div. 1? Vilka spelare 
lägger av, flyttar? Vilka finns i ledning av laget? På grund av stora ekonomiska problem har inte det 
blivit tillräckligt med träningsmatcher. 

Sanny Laurin, Björn Edvardzon, Mats-Ola Jansson flyttar. Thomas Andersson finns i Ystad, men är 
kvar i klubben. Dan Myrgren och Tommy Blomgren har ej tränat, Svante Larsson och Björn Lindkvist 
skadade. 

Ett fint nyförvärv kan erbjudas, Fredrik Appelgren från Cliff, som gör sin värnplikt på A 7. Björn 
Ahrling är kvar som tränare liksom Kjell Boberg kvar som lagledare. 



VIFG deltar i Pix Cup i Västerås och placerar sig på 8:e plats efter följande resultat; 
VIFG – Borlänge                                            14-13 
VIFG – Cliff                                                   19-20 
VIFG-Boden                                                   23-15 
VIFG – Kristianstad                                       16-17 
VIFG – Kroppskultur                                     16-22 

Elitdomarföreningen inom svensk handboll har beslutat tilldela Björn Ahrling guldpipan for säsongen 
1983-84, utdelning sker före första hemmamatchen. 
Truppen i div. 1 östra: Björn Lindkvist, Thorlakur Kjartansson, Dan Stenman, Lennart Åkerblom, Lars 
Stuxberg, Sven-Erik Andersson, Mats Larsson, Mats Jörholt, Peter Larsson, Roger Johansson, Claes 
Danielsson, Thomas Berglund, Fredrik Appelgren, Anders, Larsson Johan, Hammarström, Hans 
Söderstrand, Stefan Adman. 

Den 7 oktober startar serien och VIFG vinner hemma över Irsta med 22-21 och även andra matchen i 
Norrköping vinns med 21-24. 

Den 18 oktober åker VIFG på en mycket oväntad förlust i Svenska Supens andra omgång – Tyresö 
vinner på hemmaplan med 19-18. Efter halva serien är VIFG på 6:e plats på 9 poäng. 
VIFG startar våren bra – 3 vinster och en oavgjord match men förluster på slutet mot Swithiod och Cliff 
innebär en 6:e-placering och fortsatt spel i div. 1. 
VIFG vinner 9 matcher, 2 oavgjorda och 7 förlorade, målskillnad 401-387 och 20 poäng. Vinner serien 
gör Hellas på 28 poäng. 17 spelare har använts totalt. 5 spelade samtliga 18 matcher; Thorlakur 
Kjartansson, Sven-Erik Andersson, Lennart Åkerblom, Mats Larsson, Thomas Karlström. VIFG 
förvaltade 39 av 50 straffar och av de 20 poängen togs 11 på hemmaplan och 9 på bortaplan.

 Björn Ahrling meddelar, att han slutar med handboll, då han tycker det är dags att fä in en ny röst i 
tränarrollen.  

SÄSONGEN 1985-86 
För att reda ut begreppen och satsningen inför kommande säsong samlas handbollssektionens styrelse-
spelare-ledare tidigt på våren och klart är att såväl Kristianstad som Växjö är intresserade av Sven-Erik 
Andersson. Thommy Löfqvist, f.d. spelare i VIFG ger klartecken till tränaruppdrag och på spelarsidan 
återvänder Sanny Laurin från Borlänge och både Dan Myrgren och Tommy Blomgren gör comeback. 
Men tyvärr meddelar Thommy Löfqvist att han ej kommer. Han väljer Kroppskultur i stället och den 30 
maj är det klart-" Svenna" går till Växjö. 

När höstträningen drar igång den 19 augusti är det Sanny Laurin. Som håller i och leder träningen, men 
han vill egentligen enbart spela. Kjell Boberg är kvar som lagledare – den 10:e säsongen. 

En omläggning i seriesystemet kommer genomföras 1986-87, då fyra tiolagsgrupper bantas till två 12-
lagsgrupper i div.1. Seriens etta och tvåa 1985-86 får kvala till allsvenskan, trean och fyran hänger 
kvar, femman – åttan får kvala for fortsatt div-1-spel och nian-tian ramlar ur. Så är förutsättningarna 
och tränarfrågans lösning blir, att spelarna Sanny Laurin, Mats Larsson, Mats Jörholt bildar ett 
tränarråd, Kjell Boberg fortsätter som lagledare och assisteras av nye matchcoachen Tommy Blomgren.

Träningsmatcher: 
14-15 september
 Tyresö-VIFG                 27-19 
 Hammarby-VIFG          30-16 
21-22 september        
Hallby-VIFG                  30-19 
Eksjö-VIFG                    22-25 
Oskarshamn-VIFG         26-23 

Spelartruppen: Thorlakur Kjartansson, Björn Lindkvist, Dan Stenman, Sanny Laurin, Mats Jörholt, 
Mats Larsson, Thomas Karlström, Lennart Åkerblom, Lars Stuxberg, Claes Danielsson, Peter Larsson, 
Hans Söderstrand, Thomas Berglund, Stefan Adman, Kaj Alstäde, Urban Ekman, Johan Hammarström, 
Thomas Lagerström, Thomas Widell, Anders Knutas, Anders Larsson, Per Percival, Mikael 
Widerström. 
Seriepremiären 7 oktober 1985 ger en storförlust, VIFG-Polisen, 20-29. VIFG reser sig snabbt och 



vinner borta mot Swithiod, 19-28, men i tredje ny förlust och efter storstryk mot IFK Tumba, 34-18, 
halkar VIFG efter, ligger 9:a efter fyra omgångar. Inför juluppehållet är VIFG 8:a på 5 poäng. 
Bekymren fortsätter, förlusterna hopas och när serien är avslutad har VIFG en tabellrad 18 4 3 11 366-
414 11, vilket ger en placering näst sist, degradering till div. 2. Vad betyder detta för fortsättningen och 
for handbollen inom VIFG och på Gotland?  

SÄSONGEN 1986-87 DIV 2 MELLANSVENSKA NORRA 
VIFG gör en nystart och presenterar en ny tränare – Anders Arnell och gör en lovande upptakt i 
Södervärnshallen, vinner 10 augusti mot Alstermo i en träningsmatch. Mats Jörholt gör comeback efter 
sjukdom. I en träningsturnering på hemmaplan 30-31 augusti förlorar VIFG i finalen mot Isländska 
IBV, 18-19. 

Matchresultat: 
VIFG-Derby                                                25-18 
Sannadal-IBV                                              15-24 
Derby-Sannadal                                           28-18 
VIFG-IBV                                                   18-19 

Helgen 13-14 september spelar VIFG två träningsmatcher på bortaplan mot Alstermo och vinner båda. 
16-24 och 20-31. 
21 september deltar VBFG i Svenska Cupens första omgång-resultat: 
VIFG-Hultsfred                                           33-15 
VIFG-Oskarshamn                                      29-16 
VIFG-Kalmar                                              21-24 
VIFG-Eksjö                                                 40-15 
VIFG och Kalmar vidare till andra omgången. 

Seriepremiären 28 september hemma mot Enköping vinns med 33-13 och efterföljes av 4 vinster till 
och därefter en oavgjord match mot Hellasgården hemma – 19-19. Efter 8 omgångar leder VIFG serien 
och behåller ledningen fram till juluppehållet, två poäng före Hellasgården. 
I Svenska Cupen förlorar VIFG mot Tyresö hemma i andra omgången 17-23. 
Vårsäsongen startar med 6 raka segrar, två matcher inställda och uppskjutna p.g.a. snöstorm och 
dimma. VIFG tappar bara en match, 22 februari vinner Skånela på hemmaplan med 23-20. VIFG vinner 
serien, 2 poäng före Skånela och går därmed till förkval till div. 1. Första matchen i förkvalet spelas i 
Boden och VIFG vinner med 17-24, vinner även andra matchen hemma med siffrorna 27-15. Därmed 
avancerar VIFG till kvalspel om en plats i div. 1. Resultat: 

Irsta-VIFG                                            19-23 
VIFG-Eskilstuna                                          22-17 
Swithiod-VIFG                                            21-21 
VIFG-Swithiod                                            18-20 
Eskilstuna-VIFG                                          21-18 
VIFG-Irsta                                                    23-24

Oavgjort i sista matchen och VIFG hade spelat i div. 1.1 kvalet gjorde VIFG 125 mål, fördelade på 9 
olika spelare. De bästa målskyttarna: 

Sanny Laurin                                                26 
Claes Danielsson                                          22 
Mats Jörholt                                            19 
Mats Larsson                                                16 
Thomas Karlström                  15

SÄSONGEN 1987-88 DIV 2 MELLANSVENSKA ÖSTRA 
Inför säsongstarten är Anders Arnell kvar som tränare med Leif 
Klasson som lagledare, förfogande över ett relativt ungt men också 
Lovande material. Saknas gör Thorlakur Kjartansson, Sanny Laurin 
Och inga nyförvärv finns att tillgå. Helgen 22-23 augusti gör VIFG 
Säsongsdebut i Glanox Cup i Finland, resultat: 

VBFG-Secheza                                         15-17 



VIFG-BK46                                              15-25 
VIFG-Tumba                                            16-19 
VIFG-Warta                                              12-18 
VIFG-Saab                                                17-17

I en träningsturnering på hemmaplan 29-30 augusti går det bättre: 

VIFG-Derby                                              21-21 
VIFG-Nynäshamn                                     22-13 
VIFG-Derby                                              28-13 

I Svenska Cupen helgen 19-20 september i Högdalshallen i Stockholm i en försöksomgång går VIFG 
vidare till första omgången-Resultat: 
  

VIFG-Silvin/Troja                                     17-15 
VIFG-Start                                          23-16 
VIFG-Handen                                            18-17 
VIFG-Vallentuna                                       19-14 

Bäste målskytt i kvalspelet är Claes Danielsson med 24 mål. Premiären 27 september ger seger mot 
Huddinge hemma, 18-17 och återföljes av 4 raka segrar. I sjätte omgången vinner Tumba i Stockholm 
med 28-19 och det blir bara den förlusten före juluppehållet, 11 vunna, 1 oavgjord, 1 förlust. 

I Svenska Cupen 15 oktober vinner VIFG på hemmaplan över Tumba med 24-23. "Stuxa" och "Åkis" 
har "dammats av" liksom Dan Myrgren, som målvakt. Den 4 november förlorar VIFG en 
sextondelsfinal mot Hellas hemma med 19-25 och är därmed ur cupen. 

Våren -88 startar med fyra raka vinster men i femte omgången är MP hemma for svåra, vinner med 18-
17. Hans Söderstrand gör comeback efter två års frånvaro. I fortsättningen vinner VIFG 4 raka och 
avslutar serien som tvåa på 39 poäng, samma som MP men sämre målskillnad. Det innebär ännu en 
gång kvalspel, förkval mot Ludvika, där VIFG på hemmaplan endast klarar oavgjort och förlorar på 
bortaplan, 16-14. Bäste målskytt i kvalet-Mats Jörholt, 11 mål. VIFG är därmed kvar i div. 2. 

SÄSONGEN 1988-89 DIV 2 MELLANSVENSKA ÖSTRA 
Läget inför säsongstarten är att Anders Arnell är kvar som tränare liksom Leif Klasson som lagledare 
och Mats Jörholt och Mats Larsson som spelare plus ungdomar – inga nyförvärv. Helgen 29-30 augusti 
inleder VIFG säsongen med en träningsturnering i Södervärnshallen:

VIFG-Nyköping              24-25 
VIFG-HK 71                                        22-21                                                                                           
VIFG-Kalmar                                          28-11 
17-18 september deltar VIFG i Svenska Cupens gruppspel-resultat: 
VIFG-Skuru                                            21-14
VIFG-Nyköping                                      21-21 
VIFG-Tyresö                                           23-21 
VIFG klart for andra omgången. Bästa målskyttar: Mats Larsson 15, Mats Jörholt 14, Claes Danielsson 
12. 

I seriestarten 25 september vinner VIFG över Spifen hemma med 24-15, förlorar den andra matchen i 
Stockholm mot Cliff, 23-20. Den 5 oktober spelar VIFG mot Hellas hemma i Svenska Cupen, där det är 
oavgjort 21-21 vid full tid. Efter förlängning vinner Hellas, 24-25. Inför julvilan är VIFG trea på 19 
poäng, Cliff tvåa på 20 poäng och Swithiod leder på 22 poäng.
 Vårsäsongen inleds 7 januari med vinst borta mot Swithiod, 22-23, men i match tre blir det förlust mot 
Cliff, som i Södervärnshallen vinner med 21-24 och ytterligare en förlust kommer mot Lidingö, som 
hemma vinner med 26-25. Därefter följer 3 vinster, en oavgjord och en avslutande förlust mot Strand i 
Hudiksvall, 18-17. Det innebär en fjärde-placering och fortsatt spel i div. 2. Anders Arnell slutar som 
tränare. 
Thomas Gottfridsson kommenterar i Gotlands Tidningar efter sista matchen – "I lördags tog en 
fantastisk handbollssaga slut. VIFG:s uddamålsförlust mot Strand uppe i Hudiksvall var nog den 
definitiva spiken i en kista, som varit på väg att rasa ihop i några år". 



SÄSONGEN 1989-90 DIV2MELLANSVENSKA ÖSTRA 
Ny tränare blir Mats Jörholt, när han kommer hem från resa till Australien och Mats Larsson vikarierar 
under tiden. Lars "Stuxa" Stuxberg och Peter Larsson slutar. Inga nyförvärv. Leif Klasson är kvar som 
lagledare. 
2-3 september deltar VIFG i Svenska Cupens första gruppspel.
Resultat: 
VIFG-Eskilstuna                                          20-19 
VIFG-Silving/Troja                                     15-14 
VIFG-Gubbängen/Tallen 76                        21-14 
VIFG vidare till andra omgången. Svenska Cupens andra omgång, gruppspel 16-17 september ger 
följande resultat: 
VIFG-Spifen                                                  9-24 
VIFG-Järnvägen                                           15-20 
VIFG-Nordmaling                                        19-19 
VIFG ur Svenska Cupen. 
Premiären hemma mot Huddinge 24 september ger oavgjort, 17-17. Följs av vinst, förlust, fyra raka 
vinster, som ger en liten seriefinal mot MP i Södervärnshallen, MP vinner 16-18. 

På våren 1990 startar VIFG med vinst hemma mot Swithiod, 20-19, segermålet gjort i näst sista 
sekunden. Målskytt – Per Percival. Efter detta följer omväxlande vinster och förluster och VIFG slutar 
på en 6:e-plats. Efter avslutad säsong meddelar Leif Klasson, att han fortsätter som lagledare, men Mats 
Jörholt återgår som spelare. 
I detta läge samlar Visby IF Gute spelare-ledare till ett möte i slutet av mars, där det bara finns två 
lägen:
A – hårdsatsning 
B – lägg ner A-lagsverksamheten 

Resumé: 

Varför blev det som det blev? Jag ger ingen förklaring till detta, utan det får var och en läsare fundera 
på själv. 
Jag är oerhört glad att få ha upplevt dessa högtidsstunder i en absolut fullsatt hall, som alltid uppgavs 
till 623 åskådare – fram till utbyggnaden! En göteborgsledare var avundsjuk på den fantastiska 
publiken och menade, "om vi hade denna publik på hemmaplan. Skulle vi inte förlora en enda match". 
Tag åt Er alla Ni som deltog som publik - och TACK! 
Jag vill också tacka alla inom VIF GUTE-HANDBOLL, som möjliggjorde alla dessa handbollsfester 
och jag påstår avslutningsvis – Detta är det största som hänt inom den gotländska idrotten! 
Visby den 4 maj 2004
Lennart Svennefelt  


