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GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 

  
Gotlands Idrottshistoriska Förenings medlemmar inbjudes härmed till årsmöte 

och cafékväll onsdag 16 augusti 2017 kl. 18.30 i Gutavallens Cafeteria, Visby.    
 

PROGRAM  

18.30  Inledning, parentation, årsmötesförhandlingar  

19.10 Kaffe  

19.30 Pawel Mancewicz, framgångsrik tränare i fäktning  

21.00 Årsmötet avslutas  

 

Styrelsen hälsar alla hjärtligt välkomna till 2017 års årsmöte  

med förhoppning om en trevlig sammankomst i många glada idrottsvänners lag.   

 

Verksamhets- och förvaltningsberättelse för 2016 liksom verksamhetsplan och budget 

för 2017 överlämnas på årsmötet.  

  

Med idrottshälsning  

Kjellåke Nordström 

Ordförande 

kjellsie@hotmail.com 

073-627 59 27 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

Du som ännu inte har betalt in medlemsavgiften för år 2017 

gör det lättast genom insättning på bankgiro nr 5599-1111.  

 

Summan för enskild medlem är 100:-/år, förening 200:-/år. 

 

Vi emotser betalning senast den 15 augusti 2017 annars 

riskerar Du uteslutning.  
 

mailto:kjellsie@hotmail.com
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Förslag till dagordning vid Gotlands Idrottshistoriska Förenings årsmöte  

onsdag 16 augusti 2017 kl. 18.30 i Gutavallens Cafeteria, Visby 

 
Parentation över avlidna medlemmar sedan förra årsmötet: Erland Ljunggren,  

Sune ”Kajan” Almlöf och KG Runander. 

1. Mötets öppnande.  

2. Fastställande av föredragningslista för mötet.  

3. Fråga om mötets behöriga utlysande.  

4. Val av ordförande för årsmötet.  

5. Val av sekreterare för årsmötet. 

6. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare. 

7. Verksamhetsberättelse för det gångna året. 

8.  Förvaltningsberättelse för det gångna året. 

9.  Revisionsberättelse, föredragning. 

10. Fråga om ansvarsfrihet för Gotl. Idrottshistoriska Förenings  

 styrelses förvaltning.  

11. Val av styrelse  

 a) ordförande ett år  Nuvarande:  Kjellåke Nordström 

 b) två ledamöter två år Nuvarande:  Inge Löfqvist (t.o.m. årsmötet 2017) 

    Leo Lövdahl (t.o.m. årsmötet 2017) 

                                                           Kvarvarande: Anitha Matsson (t.o.m. årsmötet 2018) 

                                                                                 Gösta Svensson (t.o.m. årsmötet 2018) 

12.  Val av revisor på ett år  Nuvarande: Arvo Keinonen 

13.  Val av revisorsuppleant  Nuvarande: Stig Östergren 

14. Val av valberedning  Nuvarande: Sven Larsson, sammankallande 

    Anders Nilsson 

15. Val av ombud till riksorganisationen inom idrottsrörelsen. 

16.  Behandling av förslag till Gotl. Idrottshistoriskas verksamhetsplan. 

17.  Fastställande av årsavgift för nästkommande år (2018), nuvarande avgift är     

          100:-/enskild, 200: - för förening och 2000: - för företag. 

18. Fastställande av verksamhetsplan och budget för 2017. 

19.  Behandling av motioner (förslag) som getts in i den ordning som anges i stadgarna. 

20. Övriga frågor. 

21.  Slut på årsmötesförhandlingarna. 
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Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 

2016-01-01--2016-12-31  

GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING bildades 16 januari 2003 vid ett  

allmänt möte i klubblokalen vid Gutavallen i Visby 

Ur stadgarna 

Kap 1  Allmänna bestämmelser 

1 §  Uppgift 
  GIF skall, enligt dessa stadgar och Svenska Idrottshistoriska Föreningen, verka för att 

dokumentera, arkivera och forska inom den gotländska idrottsrörelsen och dess utveckling. 

  Verka för, att idrottens historia kan visas upp i form av utställningar och föredrag samt att 

det på sikt tillskapas ett idrottsmuseum.  

  

STYRELSE  
Ordförande   Kjellåke Nordström  

Vice ordförande  Inge Löfqvist  

Sekreterare   Anitha Mattsson 

Kassör   Leo Lövdahl 

Ledamot   Gösta Svensson  

Revisor   Arvo Keinonen  

Revisorsuppleant Stig Östergren  

Valberedning  Sven Larsson och Anders Nilsson  

 

SAMMANTRÄDEN 
Styrelsen har under det gångna verksamhetsåret haft ett protokollfört sammanträde, förutom 

årsmötet 2 maj 2016 i Gutavallens caféteria i Visby.  

Närvarande: Ca 30 st. 

 

Referat från årsmötet 2016. 

Detta årsmöte, som hölls måndag den 2 maj  i Gutavallens cafeteria, var det 13:e i ordningen 

sedan Gotlands Idrottshistoriska Förening bildades. Medlemsantalet ökar ständigt och är 

snart uppe i ett antal av drygt 210 personer idrottsintresserade personer. 

  

Temat för kvällen, förutom sedvanliga årsmötesförhandlingar, var även i år motorsport.  

 

Årsmötet inleddes med parentation över avlidna medlemmarna Karin Bengtsson, Bo 

Frykenstam, Sten Ronström, Rolf Pettersson, Göran Engström och Kaj Wirén.  

Därefter inleddes årsmötesförhandlingarna under ledning av ordföranden Kjellåke 

Nordström. Efter genomgång av verksamhetsberättelsen lades denna och den ekonomiska 

redogörelsen till handlingarna. Styrelsen fick föjande utseende: Ordförande Kjellis 

Nordström, och till övriga ledamöter omvaldes Anitha Mattsson och Gösta Svensson på två 

år. Leo Lövdahl och Inge Löfkvist kvarstår t.o.m. årsmötet 2018.  

 

Ordföranden informerade om de aktiviteter som pågår i form av inscanning och 

dokumentering av föreningens samlingar. Deltagarna uppmanades att besöka Gotlands 

Idrottshistoriska Förenings hemsida och gärna bidra med idrottshistoriskt värdefullt material 

från föreningar och klubbar.  

Även under 2016, en dag i augusti, samlades ett stort antal från Guldklubben och Gotlands 

Idrottshistoriska Förening till ett gemensamt mingelparty i trädgården bakom "Badvillan". I 

"Badvillan", f.d. vaktmästarbostaden bredvid Solbergabadet, inryms ett idrottsmuseum. Vår 
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förhoppning är att vi kan hitta större lokaler för att visa samlingarna för en bredare 

allmänhet.  

Efter kaffepausen berättade Conny Bolin vars företag Nordic Sport & Event numera driver 

Gotland Grand National (GGN) och flera andra evenemang både på Gotland och fastlandet. 

Ett mycket underhållande och uppskattat föredrag. Ordföranden tackade därefter 

mötesdeltagarna och föredragshållaren för en trevlig kväll.  

   

IDROTTSMUSEUM 
Vårt lilla museum ligger i Gamla vaktmästarbostaden bredvid Solbergabadet i Visby. Vi har 

under åren samlat på oss en mängd pokaler, medaljer, foton, tidningsklipp och andra 

handlingar samt en  del idrottsprylar. Vi försöker leva upp till vår portalparagraf i stadgarna, 

vilken innehåller bl.a. att vi skall tillskapa ett riktigt museum? 

 

Idrotten på Gotland har haft en stor betydelse, med många utövare i en massa olika sporter 

och vår ambition är att göra historien tillgänglig för alla. Bakom varje liten pokal eller medalj 

och liknade finns det en människa och därmed en historia. Det är den vi vill teckna ner innan 

gulnade handlingar och minneluckor i våra huvuden sätter stopp för historiebeskrivningar. 

 

Ett sätt som vi funnit att arbeta på är de träffar i "Badvillan" som sker på tisdagar. Varje vecka 

samlas ett tjugotal mer eller mindre "idrottsnördar" och går igenom händelser och analyserar 

det som har med idrott att göra. Som Ni förstår är det inte bara sport som diskuteras, utan vi 

löser de flesta världsproblem som uppkommer. Lyckas vi inte med detta så har vi i alla fall en 

teoretisk lösning på det mesta. Den samlade kunskapen och den stora erfarenhet som detta 

glada gäng har, omsätter vi i trevliga stunder där fikat är en viktig ingrediens.  

 

Vi har idag fyra medarbetare som hjälper oss med inscanning av bilder och gamla handlingar 

såsom protokolls- och tidningsklippböcker och en massa andra handlingar som kan användas 

för framtida forskning. Detta görs inte bara för egen räkning, utan vi hjälper föreningar och 

klubbar med sådan dokumentation. Alla är välkomna på ett besök eller lämna in något som Ni 

anser är värt att hamna i vårt eller egna arkivet. 

 

Cafékvällar med olika föredragshållare är ytterligare ett sätt att få spridning när, var och hur 

idrotten har utvecklats och ibland avvecklats på Gotland. Vi har hitintills hållit närmare ett 

åttiotal cafékvällar med vitt skilda innehåll. Ett bra sätt att inte bara fastna i sin egen idrott 

utan man får en inblick hur "grannen" har det. 

 

En del i vår satsning, att så många som möjligt skall få tillgång till en massa intressanta saker 

som har hänt under åren inom den gotländska idrotten, är att vi arbetar med en hemsida. 

Besök gärna den och kom med uppslag och synpunkter.  

Hemsidan arbetar vi ständigt med och den uppdateras flera gånger i veckan  adress är: 

www.gotlandsidrottshistoriska.se  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gotlandsidrottshistoriska.se/
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SOMMARFEST TILLSAMMANS MED GULDKLUBBEN 

 
Det är som vi länge anat, så är ”gamla” idrottare och deras respektive en mycket tacksam församling 

som gillar när det blir fest. Årets ”Mingelparty” visade med stor tydlighet att bjuder man in till kalas, 

så kommer man. Inte mindre än drygt 80 festsugna och förväntansfulla medlemmar med eller utan 

respektive kom för att delta i årets stora begivenhet. Det är inte bara Landshövdingen som gillar att 

umgås med kära vänner. Får man dessutom en välsmakande buffé från Suderbys Herrgård och lite 

drycker från vårt kära Bolag att skölja munnen med mellan tuggorna så är det fulländat. 

  

Mat gör en glad och drycker innehållande någon procent gör en ännu gladare Många historier 

berättades och gästerna gladdes åt andras och ibland egna eskapader under ett långt idrottsliv. Nu är ju 

inte idrottsfolk särskilt skrytsamma men visst finns det en tillfredställelse  när man får berätta om 

målet man gjorde direkt på hörna eller tacklingen som gjorde att motståndaren for över sargen eller det 

var så kallt att den ”varma korven” fick tinas upp med blåslampa. Tänk på att allt som hände för en 

timme sedan redan är historia.   

 

En eftermiddag i glada vänners lag går fort och gästerna lämnade "Badvillans trädgård" nöjda och 

belåtna efter att ha umgåtts med likasinnade i den stora idrottsfamiljen. Vi ser fram emot nästa år!  
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SLUTORD 

 
En allt större medvetenhet om värdet att förvalta och bevara historien finns inte bara i 

idrottsrörelsen, den finns inom många områden. Det är inte bara nostalgin som triggar oss att 

söka i det förflutna. Vi i Gotlands Idrottshistoriska Förening ser som självklarhet att bistå 

föreningar runtom på ön med avscanning av bilder, protokoll, verksamhetsberättelser och 

andra så värdefulla handlingar. I vissa fall börjar det bli bråttom att dokumentera det som 

ligger bakom oss. Ta alla chanser Ni får att lyssna av och skriva ner anekdoter och händelser 

som Era nära och kära delar med sig av. Tänk på att allt som hände för en timme sen är 

historia.  

 

Vi vill tacka alla som bidrar till att hålla den gotländska idrottsrörelsen levande och ser till att 

alla får en meningsfull fritid. Ett bra exempel är de uppskattade  möten som vi har i 

”Tisdagsklubben” och i första hand bedrivs i ”Badvillan”, vilken även innehåller ett litet 

idrottsmuséum. Många dråpliga historier och berättelser kommer fram vid sådana tillfällen. 

Som sagt, lyssna, se och framförallt skriv ner allt (nästan) som sägs och Ni bidrar till att 

bevara det stora kulturarv som idrotten är. 

   

 

Gotlands Idrottshistoriska Förening har inte gett upp tanken på ett ”riktigt” idrottsmuséum, 

den tanken är ständigt levande och vi försöker skapa så många kontakter som möjligt som kan 

hjälpa oss på den vägen. Tänk att få vara med om en kulturgärning som kommande 

generationer känner stolthet över.  
 

 

Visby i juni 2017 

 

 

 

Kjellåke Nordström 

 

Leo Lövdahl                                            Anitha Mattsson 

 

 

 

Gösta Svensson                                                                                                   Inge Löfkvist 
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VERKSAMHETSPLAN 2017 
 

Förbereda och genomföra årsmöte 2017 

Arrangera cafékvällar  

Dokumentera och arkivera inom gotländsk idrott 

Deltaga i Svenska Idrottshistoriska Föreningen  

Samverka med övriga idrottshistoriska distrikt i Sverige  

Föra och revidera medlemsmatrikel 

Verka för ett framtida idrottsmuséum på Gotland 

Utge medlemstidning 

Genomföra styrelsearbete enligt stadgarna 

 

BUDGET FÖR 2017   
  
INKOMSTER:  
Medlemsavgifter 11 000: - 

Försäljning och lotterier 2 000: - 

Bidrag                                                     150 000: - 

                                                                163 000: -    

UTGIFTER: 
Hyra lokal 75 000: - 

Hyra lokaler cafékvällar 500: - 

Övriga lokalkostnader                                6 000:- 

Annonser 2 000: - 

Porto 2 500: - 

Kontorsmaterial/Förbrukningsmat.          2 4 000: - 

Medlemsavgift Riksförbund och övriga     3 500: - 

Övrigt                                                        20 000:- 

Överskott                                                   29 500:- 

                                                                 163 000:- 

                                                    

Visby i juni 2017 

  

Styrelsen                                                                   

 
 

MEDLEMSKAP 
 

Den 31 december 2016 hade föreningen 215 medlemmar  

varav 13 föreningar/SDF. 

 

Hur blir jag medlem? 
Genom att sätta in pengar på föreningens bankgiro 5599-1111 

Medlemsavgifter: 

Enskild medlem 100: - 

Förening/förbund 200: - 

Företag, lägst 2000: - 

 

 

För information ring Kjellåke Nordström, 0498-21 20 85 eller 073-627 59 27 

kjellsie@hotmail.com eller www.gotlandsidrottshistoriska.se  

mailto:kjellsie@hotmail.com
http://www.gotlandsidrottshistoriska.se/
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1950-talet 
1950 Världsrekord i kulstötning av amerikanen Jim Fuchs med 17,91 vid Amerikaspelen på 

Gutavallen. Per-Åke Wallin blir svensk mästare i sportskytte. 

 

1950 likhet med 1909 — och många andra år — diskuterades fastlandsmilitärernas 

medverkan i idrott på Gotland. Denna gång gällde det om man skulle få ha med 

fastlandsmilitärer i ishockeylagen. Diskussionens vågor gick även höga när det gällde att 

fastslå om det var föreningarna i Visby eller Visby stad (Gutavallen) som skulle sköta 

ishockey banan. 

 

1950 Kommer Ni ihåg skattmästarens motion om högre arvode 1948? Då blev det avslag, 

men årsmötet 1950 var generösare och beviljade honom ett arvode på 200 kr. Ett förslag om 

en ”ungdomsläskedryck” väcktes. Meningen var att behållningen skulle gå till 

ungdomsarbetet i Visby. Läsken rann ut i sanden . . . 

Eifel Rosendahl gjorde prestationen, att delta dels i SM-maraton med en femteplacering som 

resultat, dels i Hässelby-loppet på cykel där han blev trea bland 48 startande. Bosse Eriksson, 

A 7, hävdade sig fortfarande i sin specialgren; han blev bäste svensk vid VM i fäktning i 

Monte Carlo. 

 

1950 Byggdes den första ishockeybanan i Roma och var belägen vid den gamla bastun på 

Vallgärdet. 

 

1950 Tre Svärds Varpklubb erövrade för alltid Degermanska vandringspriset i varpa. 

 

1950 fortsätter de gutniska tävlingarna i Lärkparken i Roma. Nytt för året är att det blir tre 

ungdomsklasser i pärk. Det kommer vidare att enligt annonserna att bli radioinspelningar av 

Barbro Svinhufvud. 

20 lag tillhörande Svenska Varpkastningsförbundet och 35 lag i sten- och oldboysklasserna 

deltar. 

Det är också första gången damerna får göra entré på varpaplan. Legendariska Ella-Lisa 

Karlsson Väskinde för sitt lag till seger. 

Det är det samma som att det över huvudtaget är premiär för damer i officiella sammanhang 

inom den gutniska idrotten. 

Så detta är något av ett märkesår. Sedan kommer de kvinnliga inslagen efterhand men det är 

ganska trögt och det dröjer många år innan det permanentas. 1951 får de kvinnliga 

varpkastarna också tävla i Svenska Mästerskapen i varpa, för första gången i Borås. 

1974 får damerna också för första gången beträda arenan på Stångaspelen. Det är i rövkrok 

som Inger Bendelin från Östergarn blir historisk vinnare. 1994 får damerna också delta i 

frampärk, 1998 i stångstörtning och 2003 i gutnisk femkamp. 

 

1951 Fastländsk seriekontakt i fotboll. På hösten 1951 skrevs det gotländsk idrottshistoria; 

ett gotländskt fotbollslag spelade i det nationella seriesystemet för första gången. Det var Gute 

som var det historiska laget och debuten skedde mot Råsunda IS inför 1.574 åskådare på 

Gutavallen. Populär Visby-seger med 3—0. Efter höstomgången låg Gute på fjärde plats. 

Storpublik till Gutavallen drog även den s. k. Nacka-matchen. 1.600 personer såg Italien-

proffset ”Nacka” Skoglund ”joxa med trasan” en sommardag. Ett telegrafiskt 

”arbetstillstånd” från ”Nackas” klubb kom bort på vägen till Visby och Gute-lagledaren och 

matchmakaren Lasse Enström diskades . . . 

BO ERIKSSON var ”still going strong” i fäktning och vann SM på sabel och florett och blev 

dessutom militär Europa-mästare på florett. Tage Lindström vann en uppmärksammad seger 

på sabel vid internationella fäkttävlingar i Oslo 
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1951 Erik Hedin Silte Pärk & Varpaklubb inleder nu sin långa segerrad såsom stångstörtare 

och mer skall det bli. Denne Erik Hedin är inte bara stångstörtare utan även framgångsrik i 

Gutnisk Femkamp och bakpärk i Silte. 

Efter i första hand Karl-Gunnar Larsson Lau övertar han nu tronen på arenan som avslutas 25 

år senare, 1976 med seger i stångstörtning. Då hade det inalles blivit 8 segrar i den gutniska 

femkampen, 11 i stångstörtning och 3 mästartitlar såsom pärkkarl för Silte. Både Karl-Gunnar 

och Erik Hedin var därtill duktiga friidrottare i framför allt diskus. 

 

1952 Asta Carlsson inväljes som första kvinna i Gl-styrelsen. 

 

1952 YTTERLIGARE NÅGRA ”52-NOTISER” Gotlänningens mästartröja för damer 

delades ut för första gången, Maj-Britt Bendelin (Johansson) fick den. 

Skolvarpan debuterade med tävlingar på SM-platsen i Visby. Stort intresse! 

Tyngdlyftarna anordnade SM-tävlingar i Visby. Lokal; Solbergaskolan. 

Gute kom tvåa i stockholmsserien, endast två poäng efter vinnande Triangeln. 

Per-Ove Enström, en av gotländsk fotbolls bästa, flyttade till allvenska Stockholms AIK. 

Gotland ställde till med en sensation i den svenska fotbollsvärlden genom att vinna över 

Västergötland i Tidaholm. 

 

1952 Fardhem IF Utdrag gamla protokoll och roliga minnen Föreningen bildade en sektion i 

bordtennis. En sektion i ishockey bildades bestående av Rune Jacobsson. Herbert Jacobsson 

och Ivan Green. 

   

1953 Invigdes Klintehamns idrottsplats och friidrotten på Gotland ökade i deltagande om 

intensitet allt eftersom åren gick. 

Ishockeyns första landskapsmatcher. Ishockeyn var — och är fortfarande — den stora 

vinteridrotten. 1953 ansåg sig hockey – gotlänningarna mogna för landskapsmatch mot 

Uppland. Upplänningarna kom hit och vann med 7—1 och 13—0. Calle Tell svarade för det 

”historiska” första målet. 

Bordtennisen — en annan stor vinteridrott — fick anknytning till det nationella seriesystemet 

och fotbollen fick kvalrätt till högre serier. Någon högre serie för de gotländska 

”fastlandslagen” blev det dock inte. Orienteraren Ingvar Norrby, Roma IF, 

och tennisspelerskan Helen Karlén. Visby TK, nådde goda resultat i fastländsk konkurrens. 

Ingvar blev sydsvensk juniormästare och Helen vann damklassen i Bornholmsturneringen. 

 

1953 Ingvar Norrby, Roma IF, tog en meriterande seger genom att vinna juniorklassen 

Sydsvenska mästerskapen i orientering. 

 

1954 Gotland får sin första idrottskonsulent Gösta Blomqvist – tillsammans med Stockholm 

och Uppland. 

Gotlands Idrottsförbunds kansli upprustades för 215 kr det året och revisorerna fick för första 

gången 100 kr per man för sitt arbete. Bland anslagen märktes 83 kr tyngdlyftningskommittén 

för ersättning för förstört golv i Solbergaskolan i samband med SM-tävlingarna. 

Skolorna i Tingstäde skoldistrikt slog samman sina skolidrottsföreningar till en förening.Flera 

distrikt följde efter sedan. Tre nya specialdistriktsförbund: bordtennis, ishockey och 

orientering. 

EN SNABBSKISS av de viktigaste idrottshändelserna; Ishockeyn gick framåt med stormsteg; 

32 lag deltog i GF:s och förbundets ungdomscup. Vid SM-varpan i Malmö fick gotlänning-

arna nöja sig med 4:e och 5:e lagpris i centimeterkastningen, där f. ö. bäste 

gotlänning individuellt blev trea. De enda SM-tecknen tog kulkastarna Norman, Engström 

och Swärd från IF Varpa. 
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Idrottsmärkesombudsmannen kunde glädja sig år 863 idrottsmärkesprov. Resultat: Gotland 

vann distriktstävlingen. 

Östsvenska mästerskapen i bordtennis arrangerades av IF Gute. Gotland fick en mästarinna, 

Kerstin Hartberg, i mixed dubbel. Lasse Broander satte gotländskt rekord på 400 meter. Tiden 

50,2. 

 

1954 Fardhem IF Utdrag ur gamla protokoll och roliga minnen Ishockeyrinken vid Rodarve 

stod färdig. 

 

1955 Ett historiskt år: den första landskamp som någonsin utkämpats på Gotland blev den 

nordiska tennislandskampen i Slite. 

Slite TK stod för arrangemangen och fick mycket gott betyg för dessa. Slite TK hade flera 

framgångar det året: klubbens Rosita Wulff blev svensk juniormästarinna i dubbel 

tillsammans med Lill-Christine Engdahl. 

”Stånga får Sveriges största idrottsanläggning” stod det som rubrik i en av öns tidningar. I 

texten framgick det, att Stangmalmen i Stånga förmodligen är den enda idrottsplats i hela 

Sverige som har skjutbana inne på området. 

Drätselkammaren i Visby lovade att den s. k. kåkstaden på Gutavallen skulle rivas. Det sades 

också att ritningarna till en ombyggnad av I 18 :s ex-hus var klara och att det inte skulle dröja 

så länge innan arbetet kunde börja. C:a 600 personer skulle få plats på de båda läktarna på 

kortsidorna! Man diskuterade även simhall i anslutning till Solbergaskolans gymnastikhus. 

På sudret gick diskussionens vågor höga: hopslagning av föreningarna eller inte. 

De gotländska friidrottsdamerna och juniorerna besegrade Hälsingland efter en mycket 

spännande kamp och i ungdomens friidrottsvecka vann Gotland distriktstävlingen. Torsten 

Löfqvist, Visby FIK, satte nytt höjdhoppsrekord med 1.90 — ett gott resultat nationellt sett! 

Skolungdomen visade gott idrottsgry: 1.259 skolidrottsmärken innebar nytt rekord för 

distriktet. I ”Snäckan” deltog 51 lag i skol – och ungdomssimningarna. 

Ishockeyns frammarsch fortsatte: 101 lag i farten på hockeybanorna! 

 

1955 Bildades Gotlands Orienteringsförbund. 

 

1955 Roma IF.Uno Gahne tilldelades år 1955 Guldbollen som det årets bäste fotbollsspelare 

och samma år tilldelades Edith Bladh Mästertröjan. 

 

1956 Inte mindre än tre SM-tävlingar hölls på Gotland 1956: i nattorientering, i tennis för 

oldboys och i varpa — f.ö. de tionde officiella mästerskapen. Samtliga fick ett synnerligen 

gott eftermäle både i pressen och från förbundshåll. 

Under året tillkom bågskyttet som ny idrott på Gotland och man dryftade bildandet av en 

golfklubb samt anläggande av en golfbana i Västergarn. Badminton förekom för första 

gången i GI:s årsberättelse. I elva kommuner anordnade förbundet s. k. kommunkonferenser 

och i stiftsgården i Alskog konfererade man bl. a. om samarbetet idrott—statskyrka—

frikyrka. 

På badstränderna bedrevs idrottspropaganda. 

Ingvar Lundgren visade fin-fina takter i friidrott, bl. a. på skolungdomens hösttävlingar på 

Stadion, och tyngdlyftaren Gustav Norman uppmärksammades med en plats i Sveriges B-

landslag mot Finland. 

Tennisen kom med i allsvenska serien div. Ill (Slite TK) och placeringen blev 3 :a första året. 

Slite TK :s Rosita Wulff blev skolungdomsmästarinna i singel. I landskapsmatchen mot 

Småland blev det knappt nederlag, 10-11. En gotländsk tennisserie utomhus spelades för 

första gången. 

Berit Hallgren, Roma IF, vann år 1956 tävlingen om Gotlänningens mästartröja. 
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1956/57 Fardhem IF Utdrag ur gamla protokoll och roliga minne Första seriesegern i 

fotboll. För första gången vinner ett lag söder om Visby högsta gotlandsserien. (Uppgift 

hämtat ur ”Gotländsk Fotboll 1878-2008”). 

 

1956 kommer Stångaspelen åter till hembygden och nu är det inte Gumbalde utan 

Stangmalmen som gäller. Efter uppehåll är det den 30:e upplagan av Stångaspelen som nu 

gäller. Polisen har fullt jobb att ordna platser för 800 bilar. 

I Gotlands Allehanda står det att läsa att nästan hela ön dränker Stånga med cyklar och bilar. 

Kyrkoherde Gunnar Lönnroth höll den traditionella inledningsgudstjänsten. 21 pärklag och 

115 varpalag kunde han glädja sig åt men med orden ”Stangmalmen är ändå inte Gumbalde 

men ändå bra nära”. 

 

1956 Fardhem IF Första seriesegern i fotboll 1956/57. 

  

1957 Fyra nya specialförbund. Ett omorganisationens år inom Gotlands Idrottsförbund. Fyra 

kommittéer försvann och ersattes med förbund. Det var friidrotten, tennisen, skolidrotten och 

handbollen som fick egna förbund. En del föreningrar på landsbygden slog sig tillsammans i 

specialföreningar, bl. a. klubbarna i Havdhems kommun (Hansa) och Klintehamns kommun 

(Tjelvar). 

Inomhusidrotten — speciellt då handboll, bordtennis och tennis, — gick framåt under året. 

Dessa idrotter fick f.ö. ett fint halltillskott under året; fritidshallen i Slite. 

GOTLAND HADE MYCKET fint idrottsfrämmande under 1957. Gute gästades av två 

utländska fotbollslag, Wacker från Österrike och Demirspor från Turkiet och VIF hade besök 

av svenska mästarelvan från Norrköping. 

Två olympiska guldmedaljörer uppträdde också på ön: gymnasten William Thoresson 

hänförde en stor publik på gymnastikförbundets 25-årsjubileum och moderne femkamparen 

Lasse Hall åkte runt och berättade om sitt idrottsliv. 

Ingemar Johansson var i Visby och visade hur en Europa-mästare boxas och en kvartett 

bordtennisspelare — Stipek, Leach, Markovic och Berzcik — var i Hemse och Visby och 

demonstrerade hur man behandlar en pingisboll i världseliten. 

LAGSPORTERNA HADE INGET lyckat år i det fastländska utbytet. Distriktslaget i fotboll 

lyckades inte göra ett enda mål på fyra och en halv timmar: 0—4 mot Uppland, 0—5 mot 

Blekinge och 0—7 mot Småland. I handboll blev det stryk med 20—23 av Småland och i 

ishockeyjuniorernas SM-spel blev det stryk både av Uppland och Södermanland. Någon 

utklassning var det dock inte fråga om. I damtennis blev det fastländskt serieutbyte 1957. 

Visby TK :s damlag, Helen Karlen, Britta Wiederkrantz och Gun Enquist, deltog i den 

allsvenska tennisserien för damer. Några större framgångar kunde man, som väntat, 

inte inregistrera debutåret. 

TVÅ IDROTTSMÄN LYSTE med särskild kraft det året: friidrottaren Ingvar Lundgren och 

tyngdlyftaren Gustaf Norman. 

Ingvar, som hoppade 6.96 i längd, blev juniorlandslagsman mot Finland och Gustaf befäste 

sin ställning som svensk elitman i sin viktklass. 

1958 IK Tjelvar bildades i februari 1958 och grundare var Sigvard Löfstedt, Eksta, Gösta 

Berggren och Einar Smith, Klinte, Bert-Ove Andersson och Tore Karlsson, Sanda, Einar 

Enekvist och Arne Helm, Väte. Sigvard Löfstedt blev föreningens ordförande under 

10 år. Berndt Lagergren var sedan ordförande under hela 18 år. Därefter följde Håkan Milton, 

Ulf Ahlquist, Björn-Erik, Franzén, Bo Lindqvist och Lisa Koblanck. 

Klubben har haft sektioner för badminton, basket, friidrott, motion och orientering. 

 

1958 Invigning av Gotlands första golfbana på Kronholmen. 
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1958 Ingvar Lundgren var friidrottens stora namn och han deltog i en hel del landskamper och 

på SM, Ingvar tilldelades år 1958 Gotlands Folkblads guldmedalj för bästa prestation på 

Gotland. 

 

1958 Fardhem IF  Då FIF skulle byta namn. Förslaget som rann ut i sanden.  

 

1959 Roma IF Hockey segrade år 1959 i div III och blev därmed kvalificerade för kval till 

div II. Kvalmatcherna spelades mot Essinge IK och IK Servia med två matcher hemma och 

två borta. Alla fyra matcherna förlorades klart och målskillnaden blev 1-33. 

 

1959 och 1960 Fardhem IF vann Fardhem div V som högsta gotlandsserien nu kallas. 

 

1960-talet 
1960 Varpasporten fick sin första svenska mästare då Bert Olsson, Roma IF, segrade i 

centimeterkastningen vid varpa-SM 1960. 

 

1960 Landskapsmatcher och landskamp Gotland har under året spelat 3 landskapsmatcher 

borta mot Småland, Öland och Stockholm (juniorer). Smålandsmatchen den 1/7 i Oskarshamn 

artade sig i början till en överraskningsmatch från Gotlands sida. Efter en 2-0-ledning kom 

emellertid smålänningarna igång riktigt i den tryckande värmen och segrade med 7-3. 

I Ölandsmatchen den 8/7 i Färjestaden utklassades vi ordentligt med siffrorna 7—2. Trots att 

spelarna före matchen laddat upp ordentligt och med handtryckning på att matchen skulle 

vinnas åt Gotland blev det detta stora bakslag. Främsta orsaken var att vårt högerförsvar inte 

kunde stoppa Ölands vänsterinner, som fick bygga upp anfallet och dessutom göra 5 mål. 

 

1961 Solbergabadet i Visby invigdes 9 april. 

 

1961 Ungdomslandskamp i fotboll mellan Sverige-Danmark. 

SM på 30 000 meter arrangeras i Visby. 

 

1961 Fardhem IF Fotbollskvalet mot Kalmar AIK. Resultat 2-4, 1-7. 

 

1961 Fardhem IF firar 25-årsjubileum. (Se jubileumsbok). 

 

1961 Efter 30 år lämnar FGI-ordföranden och Stångaspelens fader Reinhold Dahlgren av 

hälsoskäl över klubban till äldste sonen Tore som nu kommer att inneha posten i 11 år. 

1961-62 Fardhem IF  Fardhem IF vann södra serien i handboll i nya Hemsehallen. och laget 

bestod till största delen av de som spelade fotboll Fardhem IF. 10 lag deltog i serien. 

Fardhem IF:s duktiga lagledare i fotboll Rune Jacobsson, Hans Pettersson. Evert Jacobsson 

som förde upp FIF i högsta gotlandsserien (1947) och sedan dess aldrig varit ur 

gotlandstoppen i fotboll. Herbert Jacobsson som var ordförande i hela 27 år. Klas 

Kristiansson som har hållit i varpasektionen många år (40 år) har gjort ett otroligt fint jobb för 

varpan och Fardhem IF. Evert Jacobssons fantastiska jobb på idrottsplatsen som ledare i 

många år, byggnationen av klubbstugan. 

Damerna med Britta Sjöberg i spetsen som stickade, virkade och sydde till föreningens 

lotterier. Humoristen Einar Nilssons stora engagemang och ambitiösa träningsprogram många 

år. Det är Einars roliga träningar som ligger till grunden att Fardhem IF är ett schyst 

bolltrillande lag.På 60-talet. Reimond Lindgrens fina jobb när fotbollsplanen fick ny 

beläggning av dynga och jord. 

Skrev Fardhem IF historia. Fardhem hade då varit serisegrade tre år i rad och det var första en 
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gotländs landsbygdsklubb fick spela en match på lika villkor mot ett annat nationellt svenskt 

fotbollslag. 

  

1962 Den 5 juni I962 var det stor klang- och jubelfest i Roma då den nya idrottsplatsen 

invigdes. Invigningen förrättades av Gotlands Idrottsförbunds ordförande Anders Attner som 

fick äran att döpa idrottsplatsen till Klostervallen. I samband med invigning en överlämnades 

en fana till föreningen från gymnastikdamerna 

Handboll och basketboll blev nya idrotter i Roma IF. 

 

1962-63 Fardhem IF:s ishockeylag vinner gotländska div III och det blir fastlandsavancemang 

ifall man klarade av till hösten ordna konstfrusen isbana. Detta satte fart på banbygget i 

Hemse och Fardhem hölls sig kvar i fastlandsspel under tre år. 

 

1963 Gotlands första konstfrusna ishockeybana byggs i Hemse. 

SM i sportskytte arrangeras i Ex. huset. 

SM i varpa arrangeras i Visby. 

 

1964 Olympiska spelen 1964 i Tokyo Lars-Erik Gustavsson, Mälarhöjden 

När ”Lill-Addis” blev uttagen till olympiaden tävlade han för Mälarhöjden. Bragdman när 

han gick till final på 3000 meter hinder efter ett heroiskt försökslopp. Slog samtidigt svenskt 

och nordiskt rekord med 8.34,6. I finalen kom han på åttonde plats med tiden 8.41,8. 

 

Gotlands andra konstfrusna ishockeybana Invigs i Roma. Den stora händelsen år I964 var 

byggandet av den konstfrusna på Klostervallen. En kommitté bestående av Olle Norman, 

Gillis Bladh, Karl-Olof Fransson och Thorsten Palmquist tillsattes på årsmötet den 30 januari 

och den 19 december samma år spelades den första matchen. 

 

1965 Gotlands första bowlinghall invigs i Tofta. 

Gotlands tredje konstfrusna ishockeybana invigs i Slite. 

För att snarat återta platsen i fastlandsserien anställdes på hösten 1965 canadensaren Tom 

Lemon som spelande tränare i Roma IF Hockey, och han blev sedan kvar i Roma under fyra 

säsonger och uträttade ett fantastikt arbete. Än idag vilar något av Tom Lemons andan över 

Romas iskrigare. 

Tyngdlyftning blev ny i idrottsfamiljen Roma IF. 

 

1965 Lasse Gadd orsak till AIK – Förlust Tog AIK ut segern i förskott ? AIK reste på 

lördagsmorgonen till Öland för match mot Borgholm. Visby-laget var favoriter men spelade 

utan gnista och föll med 2-1 (1-0). Och vem var det som i viss mån fällde AIK om inte Lasse 

Gadd. Lasse gjorde visserligen inget mål men han var upphovet till bägge efter fina 

framspelningar. 

AIK gjorde alltså ett mycket blekt intryck. Endast tre spelare stod att känna igen från tidigare 

matcher. Det var målvakten Göran Mattsson, centerhalven ”Kalmar” Järlhem och innern Rune 

Nilsson som även svarade för AIK:s enda fullträff. 

Man kan säga som så att bägge Borgholms-målen tillkom efter diverse schabbel i AIK-

försvaret, 1-0 till Borgholm kom efter en kvarts spel och det var Jan Nilsson som svarade för 

detta, AIK som i vanliga fall brukar göra en strålande första halvlek hade svårt få någon 

ordning i leden och stundtals var gutarna utspelade. Borgholm låg närmare 2-0 och 3-0 än 

AIK 1-1 vilket säger det mesta. De gånger som det var farligt nere hos målvakten var lätt 

räknade. 

Gotlands Allehanda Måndagen den 14 juni 1965 
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1965 Den första Fardhemvarpan och platsen där varpatävlingen ägde rum kallades för 

”Magdas sndn”. 

 

1966 Ungdomslandskamp i fotboll mellan Sverige-Finland. 

 

1967 Den 30 december I967 spelades en historisk match på Romarinken då det Canadensiska 

laget Drummondville Eagles gästade Roma och inför rekordpubliken 2,534 betalande 

åskådare gjorde stor ishockeypropaganda och vann med 8-2. 

 

1967 blir ett märkesår i Gutnisk idrott bland annat på det att Stångaspelen bytas från första till 

andra helgen i juli. Allt för att tillmötesgå turistsäsongen. 

 

1967 Ishockeyverksamheten inom Fardhem IF lades ner. 

 

1968 Gotlands Idrottsförbunds kansli flyttar till St. Hansgatan 19 i Visby. 

Tord Larsson, Wisby Simsällskap 3:a på SM 1500 m frisim i Jönköping. 

Gotlands Motorcykelklubb bildas. 

 

1968 Första internationella utbytet i Stångaspelen och då handlar det om stångstörtning och 

Skottland. 

  

1968 Den 24 augusti 1968 invigdes Wisby Bollklubbs klubbstuga i Åhsbergska hagen i Visby 

av ordföranden i Sällskapet DBW generalmajor K. G. Brandberg. 

 

1969 VM i stångstörtning i Stånga avgörs för första gången 

 

Verksamhetsberättelsen sammanställd av 

Elsie och Kjellåke Nordström 


