
                   

 

                          

• 50 år som gifta • 30 år (drygt) som aktiv och idrottsledare. Fole-

makarna Kristina, 71, och John-Erik Olsson, 76, firar dubbelt under 

2017. John-Erik belönas med RF-guld på lördag i Karlstad och senare 

firar paret guldbröllop. Väl timat! 

–Jo tänk vad det kan slumpa sig, menar duon. John-Erik får 

Riksidrottsförbundet högsta utmärkelse efter mångåriga och utmärkta 

insatser för svensk idrott. 

– Man har ju hållit på under många år och idrotten blev mitt stora intresse 

sen barnsben, säger John-Erik. 

Nu får John-Erik alltså RF-guldet som delas ut i Karlstad. Det har hänt 

att någon kunglig person brukar finnas på plats för att dela ut till 

förtjänta idrottsledare i Sverige. John-Erik får vara beredd iklädd 

kostym, skjorta och slips… 

UPPVÄXTEN… 

John-Erik är uppväxt vid Lundbjers i Lummelunda. Idrottsintresset väcktes 

tidigt. Nu berättar han glatt om tiden, som då han under utbildning i 



Stockholm var revolversvarvare (!), hur han spelat fotboll med Skarpeks IF 

vid Nyhamn på Gotland och varit Hemvärnsman. OJ! 

Senaste uppdraget John-Erik? 

– Då hjälpte jag till som domare när SM i 

mattcurling för handikappade avgjordes i 

Södervärnshallen för en månad sen. 

Säga nej till uppdrag inom sportens ram (eller 

något annat…) har inte varit John-Eriks 

”melodi” liksom… Vilka idrotter har du vurmat 

mest för? 

– Bordtennis är prio 1, men även varpa och 

boule har fängslat mig, ja egentligen det 

mesta som har med sport att göra, säger 

han. 

FEM RAKA … 

Det är 57 år sedan John-Erik gjorde värnplikten på dåvarande I 18. 

Utbildning inom LME tog vid, bland annat en tid i Stockholm. 

– Under LME-tiden på Gotland hade vi ett riktigt bra korplag i fotboll, vann 

serien fem år på raken. 

Skoj! Pingisen då, framgångar som aktiv förstås…? 

– Jag lyckades vinna min klass i Barlingbo, 

något jag sätter värde på.        

John-Erik pekar på ett fint pingispris som 

står strategiskt på en hylla i ett av rummen. 

Det är ett guldförgyllt pingisracket, riktigt 

prydligt och snyggt som ger en fingervisning 

av John-Erik som pingisentusiast. Hårt 

anlitad som ledare, kassör i Fole IF, hur länge? 

– Jag blev invald 1984, sitter kvar på posten, alltså för 33 år sen. 



30 år som ledare är en gräns som krävs för att få RF-guldet. John-Erik har 

passerat den med ”råge”… 

Fole IF är nu klubben för John-Erik. Han har hunnit med massor, som att 

jubilera tre gånger: 90 år 1984, 100 år 1994 samt 120 år 2014. 

Uppmärksammad person! 

2003 fick John-Erik Gotlands idrottsförbunds högsta utmärkelse – GI-GULD! 

Gutniska idrotter förstås…? 

– Fole IF var SM-arrangör i varpa 2013, och då ingick jag i funktionärsstaben. 

GOTHEM I VARPA 

Kastat själv förstås?                                    

– Jo i ett 3-mannalag, då för Gothem.                                                                   

Varför nedgång i varpa år efter år, har du något 

recept? 

– Njae, det har jag väl inte, bara konstatera att 

lagidrotter som innebandy tagit över mer och 

mer från individuella sporter. 

Vad hoppas du mest av sporten på Gotland? 

– Att varpa får en uppgång igen samt att Endre-

tjejerna lyckas i sin målsättning att nå en SM-

final. 

Hur många ideella arbetstimmar har du lagt ner på idrotten under alla år? 

John-Erik skrattar gott, typ ”Hur många lingon finns det i världen…”. Kristina 

följer inte med till Karlstad, stannar hemma och tar hand om hunden Sappo. 

John-Erik Olsson är inte ensam gotlänning att belönas med RF-guld, 

det finns tre till som belönas för fina ledarinsatser: Eva Wiklund, 

ridsport, Erik ”Eka” Jonsson, ishockey, bandy, fotboll, samt Detlef 

Gräsr, gymnastik. Grattis!bara som ett snabbt axplock. 
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