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Verksamhetsberättelse för Wisby IF veteranförening år 2018
¤ Vid årsskiftet 2018-2019 hade föreningen 21 ständiga medlemmar. Ständig medlem är den
person som fyllt 80 år under kalenderåret. Sedan föregående årsmöte har tillkommit
ytterligare en 80-åring, nämligen Jerker Jerneheim.
¤ Under året avled följande medlemmar: Lars ”Galla” Larsson den 3 januari, Bengt Örtbrant
den 12 mars samt Reidar Erixon den 1 maj.
¤ WIF-lunchen 31 januari
Lunchen besöktes av 14 veteraner. Lennart Ekengren hade tillagat sin smakfulla silltårta och
Kjellis Nordström hade lagat till en fiskrätt av bästa sort. En uppskattad träff med mat,
lotterier och roliga minnen i flera timmar.

¤ Referat från årsmötet 8 mars 2018 i Badvillan
Parentation hölls för de medlemmar som avlidit under senaste verksamhetsåret.
Roland Olofsson valdes att leda årsmötet med Thomas Gottfridsson som sekreterare.
Thomas redogjorde för verksamhetsberättelsen. Kjellåke redogjorde för styrelsens ekonomi,
vilken är fortsatt god.
Årsavgiften för år 2019 bestämdes till oförändrat 100
kronor med frivillig avgift för
medlemmar över 80 år, som
annars är befriade från
avgiften.
Val av styrelse för 2018:
Ordförande på ett år, Roland
Olofsson. Vice ordförande på två år, Lars Olson. Sekreterare på
två år, Thomas Gottfridsson. Kassör (adjungerad) på ett år,
Kjellåke Nordström. Övrig ledamot: Rolf Carlsson på ett år. Valberedning på ett år, Daniel
Niklasson. Revisorer: Lennart Ekengren och Stig Månsson med Stig Östergren som suppleant,
samtliga på ett år.
Till tävlingskommitté för 2018: Styrelsen, med hjälp av Bosse Larsson.
Kent Ahlgren föreslogs att väljas in som ny medlem.
Styrelsen har under året haft två protokollförda sammanträden, förutom årsmötet. Man har
dessutom haft flera informella möten. Ekonomin är fortsatt god.
Ordföranden, Roland Olofsson, tackade för deltagandet och avslutade årsmötet.

Vi har ett RESULTAT!

¤ Vårträffen 9 maj Badvillan
Såväl WIF veteraner som Gamla Gutepojkar ställde upp med
sex tvåmannalag var i femkampen – alltså totalt 24 deltagare!
Det blev dubbelt Gute i topp, segern till Erland
Stenström/Björn Ahrling, före Rolf ”Vava” Hellström/Inge
Löfqvist och trea kom Lennart Ekengren/Jerker Jerneheim,
WIF. Gute också bäst i lagtävlingen.
Bosse Larsson var tävlingsledare och de bästa belönades med
vandringspris (segrarna) och trisslotter. Keges bjöd på
hamburgare i strålande solsken. Träffen pågick från 09.00 till
11.30.

9 maj 2018

¤ PUB-afton 17 augusti
Gotlands Idrottshistoriska Förening hade bjudit in WIF-Veteraner, Gamla Gutepojkar o Töisar
samt Pensionärsklubben Telefonen till PUB-afton kl. 15.00 (Obs! tiden).
Anledningen till den tidiga timmen var att ovan nämnda föreningar består av till största
delen av personer med hög medelålder, vilka måste komma hem i tid till Rapport.

¤ Höstträffen 7 september Badvillan
En träff enbart för WIF-veteranerna med
fika, trekamp och hamburgare på
programmet. Segern bland de nio
deltagarna i trekampen gick till Lasse Olsson
före Daniel Niklasson och Thomas
Gottfridsson. Under de två
förmiddagstimmarna hann deltagarna också
med fika och hamburgare.

¤ Styrelsemöte 6 november Badvillan
Ordförande Roland Olofsson öppnade mötet, Thomas Gottfridsson valdes att föra protokoll
och Rolf Karlsson utsågs till justeringsman. Diskuterades ett flertal namn som tänkbara
vinnare av ärofyllda Årets Talang, som tillfaller en flicka och en pojke 13-15 år. Det här är
fjärde året WIF veteraner delar ut priserna. En enhällig jury (styrelsen) bestämde att
längdhopparen Moa Örevik, VIF Gute belönas bland flickorna och bowlaren Kevin Stenegärd,
Stånga IF bland pojkarna. Pressträff bestämdes till 3 december.
Beslutades också att den så kallade WIF-lunchen som arrangerats de senaste åren inte blir
verklighet 2019. Istället kommer årsmötet (preliminärt 7/3 2019) även att innefatta lunch
och kanske också andra trevligheter.

¤ Pressträff 3 december Badvillan
På den välbesökta träffen offentliggjordes vinnarna av Årets Talang 2018, längdhopparen
Moa Örevik, VIF Gute och bowlaren Kevin Stenegärd, Stånga IF. Aldrig tidigare har
talangerna presenterats inför ett så stort pressuppbåd – SR Gotland, GT, GA och Hela
Gotland fanns på plats med sex journalister och fotografer. Båda tidningarna hade hela
uppslag dagen efter. Vårt pris har onekligen fått en allt högre status för varje år.
Kevin och Moa uppvaktades med blommor av ordförande Roland Olofsson och det
bestämdes senare att prispengar och diplom delas ut i samband med en innebandymatch i
Ica Maxi arena den 12 januari 2019.

Paparatzzi !!

2015 års pristagare ”Årets talang”
Linus Kahl och Maja Elofsson

2017 års pristagare ”Årets talang”
Max Hedbom och Amanda Glansholm

¤ Den 12 januari 2019 delades priserna ut till 2018 års talanger på ICA Maxi Arena.
Pristagare var: Längdhopparen Moa Örevik, VIF Gute och bowlaren Kevin Stenegärd, Stånga
IF. Detta är ett uppskattat inslag i arenahallen av både pristagarna och publik.

Foto: Maria Gottfridsson

Årets Talanger 2018:
Moa Örevik och Kevin Stenegärd

Motiveringar ”Årets Talang 2018”
MOA ÖREVIK, VIF Gute, längdhopp (född 03)
Bland årets bedrifter:
* Bäst av alla i Sverige i kvalet till ungdoms-SM med ett hopp på 5,47, nytt Gotlandsrekord
flickor 15 år. Resultatet är också det tredje bästa genom tiderna på Gotland, seniorer inräknade.
* I finalen på USM räckte hennes 5,37 till en tredjeplats.
* Vid en tävling i Växjö den 20 januari nådde Moa 5,40.
* Sexa på USM inomhus, 5,35.
* 10.35 i tresteg tidigt i maj, enda tävlingen på hela säsongen. 19:e plats i Sverige och sjua på Gotland
genom tiderna. ”Här finns mer att hämta”, enligt tränaren Jorma Jääskeläinen.
* Moa är också snabb, har i år noterat 8,44 på 60 meter.
KEVIN STENEGÄRD, Stånga IF, bowling (född 03)
Bland årets bedrifter:
* Högst snitt (204,84) av samtliga 15-åringar i hela Sverige. Rankad trea i sin åldersgrupp.
* Ständigt i toppen bland spelarna i Stångas division 1-lag.
De fem senaste resultaten: 950, 855, 878, 820 och 895.
* Rankad fyra på Gotland – alla seniorer inräknade.
* Vann tidigare i år såväl junior-DM (upp till 21 år) som ungdoms-DM (upp till 16 år).
Tvåa i 3-manna i senior-DM med Noah Jakobsson och Micke Johansson.
* Har också flera junior- och ungdoms-DM från åren 2015-2017.
* Kevin har spelat flest serier av de tio bästa i sin åldersklass – 233 serier!

Samuel Jupither
Fader Emil och moder Emma. I familjen fanns även två (2) bröder och två (2)
systrar. 1933 gifte sig ”Samma” med Margit och de fick tre (3) döttrar och en
(1) son. Sonen var efterlängtad för här skulle det bli en ny fotbollskille. Alla
barnen har varit idrottsintresserade. Ofta fick de följa med pappa ”Samma”
till Gutavallen där man såg honom som tidtagare vid friidrottstävlingar och
vid andra tillfällen som organisatör. Margit fick ta del av idrotten med
kaffetermosar till fotbollsgrabbarna och tvätt av tröjor eftersom ”Samma”
var materielförvaltare.
På Bangårdsgatan, där ”Samma” växte upp, fanns det andra blivande
idrottskillar. Familjen Pettersson med ”Charmis, Kina och Vicka” samt
familjen Ekström med Gösta, Verner, Tage, Karl-Erik och Curt. Hos dessa
grabbar vaknade fotbollsintresset och förmodligen var ”Samma” redan då
organisatören. Själv spelade han fotboll också. Ett DM 1938 och en hel del
andra bedrifter antecknades på ”Sammas” konto. Materielförvaltare under
många år”Samma” var med och organiserade många idrottstävlingar däribland ”Amerikaspelen” där den
kände amerikanen Fuchs satte världsrekord i kula 1950. Wisby IF: s ishockeylag fick hjälp med transporter
och ledarjobb av ”Samma”. Han hjälpte till med att transportera laget i sin PV skåpbil. Det var trångt men
förmodligen en glad stämning i bilen. Under en period var han ledare för tävlingscyklisterna Gustav
Pettersson (svåger) och Gösta Boberg. Bland annat i ”Mälaren runt” på 1930 – 40 talet.
Wisby IF köpte en sportstuga i Brissund 1941 där medlemmarna samlades. ”Samma” fixade och målade
under sin semester på stugan och hela familjen fick vara med. Hans stora sorg var när stugan såldes i
samband med sammanslagningen av Wisby IF och IF Gute. Eftersom han under den tiden var stationerad i
Hall i samband med ett större elektrikerjobb blev tiden för knapp att engagera sig i föreningsarbetet. Efter
sammanslagningen satsade ”Samma” på Wisby IF: s veteranförening. I de årliga varpa- tävlingarna på
våren mellan gamla Gutepojkar och WIF-veteranerna var ”Samma” den drivande kraften och han var
ordförande i många år i veteranföreningen. Han organiserade även hösttävlingen i stenvarpa och
instiftade också ett vandringspris. Han var mån om att bevara minnet av Wisby IF för framtiden och nya
medlemmar valdes in underhand på årsmötena.
Wisby IF: s prissamling, som med åren blivit rätt stor, samlades in från medlemmarna.
Ett prisskåp införskaffades och där förvarades prissamlingen väl etiketterad med namn och årtal. Där
gjorde ”Samma” ett gigantiskt jobb.Prisskåpet förvaras nu (2003) på A 7 området i VIF Gutes/GFF lokaler.
Tidigare var skåpet placerat på Landsarkivet, Hästgatan. Fotografier, standar, flaggor, medlemsregister
finns på VIF Gutes kansli. På Landsarkivet, Visborgsgatan, finns förvarat protokollsböcker,
verksamhetsberättelser mm. Detta planerade ”Samma” före sin sjukdom och familjen ordnade med att
detta överlämnades 1991.Nu är allt på plats, för framtida forskning inom idrottsrörelsen och då främst
omfattande Wisby Idrottsförening, tack vare ”Samma”. Wisby IF:s veteranförening är ännu verksam år
2003 med ca 100 medlemmar och träffas, tävlar precis som på ”Sammas” tid. En stor organisatör och en
glad och positiv person, Samuel ”Samma” Jupither avled den 10 oktober 1990.

Styrelsen vill slutligen tacka alla som bidragit till föreningens fortsatta
verksamhet.
Visby den 20 februari 2019
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Sammanställning och foton:
Elsie och Kjellis Nordström

