En resa i nostalgins tecken den 7 juni 2018.
Det kan man utan överdrift säga att det blev när nio gotländska idrottsprofiler en solig och varm
junidagen ställde kosan norrut på Gotland för att uppleva minnen i samband med besök på gamla
idrottsplatser och före detta idrottsplatser.
-Det här skall bli spännande. Det är ju 50–60 år sedan man senast var på vissa av idrottsplatserna, var
det några som sade innan avresan från Visby.
Här är de som var med på resan: Gösta Svensson, Per Löfgren, Roland Olofsson, Kurt Johansson, Stig
Östergren, Kjellåke Nordström, Lennart Ekengren, Björn Ahrling och Thomas Gottfridsson.
I tur och ordning avverkades Björkome i Väskinde – Gullbjerge i Stenkyrka – Bilhandlarna arena i
Hangvar – Snäckersvallen i Kappelshamn – Forsavallen i Lärbro – Hellvi IP, gamla hockeyrinken i
Othem – Tingstäde IP och slutligen Bro gamla fotbollsplan.
Många var de som hade ett otal minnen och historier att berätta. Vid första anhalten Björkome IP sa
till exempel Gösta Svensson: -Här spelade jag min allra sista fotbollsmatch 1984. Det var gubblagen i
VIF Gute och Visby AIK som möttes.
VÄLSKÖTT PLAN
Den mest välskötta anläggningen när det gäller gräset var helt klart Gullbjerge som på senare år
inrymmer två planer, båda med utmärkt gräs. Här spelar ju Stenkyrkas damlag i division 3 Stockholm
sina hemmamatcher. -Det här är Per Anderssons verk. Han har lagt ner otroligt mycket jobb på den
här idrottsplatsen, menade Roland Olofsson.
Idrottsplatsen i Hangvar – som tidigare hette Skogsgläntan – heter numera Bilhandlarn arena
eftersom Hangvar IF:s ordförande Johan Bengtsson är storsponsor.
-Det är Johan som håller klubben levande, hördes från idrottsplatsen.
Kurre Johansson som tränat klubbens damlag: -Minns att det var mattor på golvet när
omklädningsrummen var nybyggda. Man vågade ju knappt gå in med fotbollsskorna på…
HAVSNÄRA IDROTTSPLATS
Sista anhalten under ”förmiddagspasset” var Snäckersvallen i Kappelshamn, där klubbens allt i allo
Berra Sandström – med rötterna i Vasalund - tog emot. Planen ligger bara ett 50-tal meter från
Kappelshamnsviken: -Det här är nog Sveriges mest havsnära idrottsplats, sa Berra. Varje år är det
alltid några bollar som hamnar i Östersjön…
-På 80-talet hade vi fyra pojklag och vi började spela matcher här 1983.
Utan eldsjälen Berra Sandström hade inte Kappelshamn haft varken egen idrottsplats eller
fotbollslag, det är nog de flesta överens om. Idag är det nästan enbart grabbar med
invandrarbakgrund som spelar i herrlaget som håller till i lägsta serien, division 6.
-Fast vi spelade ett par säsonger i högsta gotlandsserien där vi inledde med att slå grannen Hangvar
med 5–2. Den matchen minns jag mycket väl, berättade Berra. Men den storhetstiden är förbi.
Allt som hänt i Kappelshamns IK – och även andra aktiviteter i bygden - är noga dokumenterat i Berra
Sandströms ”KIKaren” som kommer ut en gång i kvartalet. Gotlands bästa och mest
väldokumenterande klubbtidning!
RINGEN I OTHEM
Efter lunch på Lärbro Café och Bar besöktes naturligtvis klassiska Forsavallen. Lärbro IF hade på 80talet duktiga herr- och damlag som spelade här och där ofta Hans-Erik ”Kea” Svensson fanns vid sidan
av planen som ensam men stark hejaklack. Idag har Lärbro IF två pojklag.Färden gick vidare till Hellvi
IP – som tidigare haft fotbollslag - och därefter krävdes nästan kompass och karta för att hitta till den

gamla hockeyrinken i Othem, som numera ligger väl dold och lummigt en bit in i skogen. Slite var förr
det stora laget på norr, Othem något av en uppstickare, enligt en så säker källa som Kurre Johansson
-Ser ni berget där bakom, sa Kurre som har sina rötter (Hejnum) inte långt härifrån. Där gick spåret
när Sliteloppet på skidor arrangerades med start och mål vid Folkets park.
Perra Löfgren har också spelat ishockey på den här före detta rinken i Othem: -Här gjorde jag min
debut, var väl inte mer än 12–13 år, mindes Perra.
KOSKIT I BRO
Näst sista anhalten var Tingstäde IP, en riktigt bra fotbollsplan som numera används till kastgrenar
som bland annat diskus och kula. Här kom Kurre Johansson igång ordentligt: -Jag var bara nio år när
jag kom med i pojklaget här i Tingstäde. Jag gjorde också nio mål i en match 1957, det är nog mitt
största och bästa fotbollsminne. Året efter värvades Kurre till Othem, det blev något av nådastöten
för fotbollen i Tingstäde. En klubb som annars varit mest känd för sina duktiga tyngdlyftare.
Den fotbollsplan Bro SK spelade på i slutet av 50-talet låg någon kilometer söder om nuvarande
idrottsplats. Det hände ibland, eller runt av ofta, att korna och komockorna skulle bort innan
matcherna kom igång…Idag finns knappt några spår kvar av det som en gång var en fotbollsplan.
-Men det luktar fortfarande koskit här, var det några av veteranerna som sa.
Sammanfattningsvis under hela resan så fanns det många fina gräsytor och fotbollsplaner på norra
Gotland som idrottsprofilerna upptäckte.
-De borde utnyttjas betydligt mer, då kanske fotbollen på ön blir bättre, tyckte Björn Ahrling.
THOMAS GOTTFRIDSSON

