
I 12 års tid kretsade det mesta runt ishockeyn och som assisterande 

elitseriecoach vid sidan av Hannu Jortikka i Malmö spåddes Peter 

Lindström en lysande tränarkarriär.  

Men det kringflackande livet tog en dag slut. För sex år sedan gick 

Ångegrabben i land på Gotland. 

 

Jag hann med Brunflo, Karlskrona, Visby, Östersund, Malmö och Tingsryd, 

men brann plötsligt inte på samma sätt för hockeyn längre, förklarar 

Lindström, som sedan 2001 är bokningschef på Desination Gotland. 

Det är vi som ser till att sjötrafiken till och från fastlandet fungerar, 

skrattar han. 

Med 800.000 besökare under fjolåret var den på många sätt speciella ön i 

Östersjön ett av landets mesta och största turistmål. 

Landskapsbilden med små vita kalkstenshus, stora öppna fält, betsmarker 

med får och en och annan tallhed består. Och jordbruksnäringen är 

fortfarande förhållandevis stor i gutarnas gamla hemvist. 

Turismen är dock det som växer mest. Mest under högfrekventa 

semestermånaden juli, men även under de övriga sommarmånaderna. 

Men självklart vill vi sprida ut det hela över så stor del av året som möjligt 

och där har vi ett samarbetsprojekt som vi kallar Gotland Idrottens Ö, 

berättar Peter Lindström. 

Något som förstås passar den nu 46-årige hockeyprofilen från Ånge som 

handen i handsken. 

Vi har aktiviteter från april till sena hösten och Gotland Grand National i 

enduro (motorcyklarnas Vasalopp) har jag jobbat en hel del med de 

senaste åren. 

Fotbollslandslagets besök i maj kommer att bli en höjdare och i höst ser 

jag själv fram emot ett träningsläger för juniorlandslaget i ishockey. 

Nicklas Bäckström i Brynäs följer jag ju litet extra, eftersom hans farsa, 

Anders, och jag växte upp tillsammans, spelade hockey i Ånge IK och gick 

i samma skola i elva år... 

Men blir det då ingen ishockey alls längre för din del? 

Jodå, jag finns med som ledare för min äldste pojke Toms lag i Roma IF. 

Han är tio och spelar med 95:orna. Vidare sitter jag med i styrelserna i 

både Roma och Gotlands hockeyförbund. 

Det kan låta mycket, men är inget i jämförelse med tiden som 

heltidsanställd elittränare. 

Allt har sin tid, konstaterar Peter Lindström, och även om det är fullt ös 

Turistmässan i Göteborg är distinationen kommande vecka nu också så får 

Tom, 6-årige Victor och hustrun Therese se betydligt mer av honom nu. 

Visby, på Gotland, som en gång för alla blivit hemma för 

tränarbegåvningen från Ånge. 


