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Gamla Gutepojkar och Töisar
Verksamhetsberättelse för år 2020
På grund av pandemin blev årsmötet mycket försenat.
Innan årsmötet, hölls en parentation över avlidna medlemmarna Allan Pettersson, Anders ”Molle”
Wikare, Kjell ”Bella” Olofsson, Ove Hallqvist Larsson, Inger Helm, Karl-Uno Wallin, Anders Kallio och
Karl-Erik ”Simpen” Pettersson. De hedrades med en tyst minut och ett tänt ljus.
Ordföranden, Inge Löfkvist, öppnade årsmötet och hälsade de närvarande välkomna.
Styrelsen har bestått av följande personer: Ordförande Inge Löfkvist och sekreterare Erland
Stenström.
Ekonomin samt allt utskick till medlemmarna sköts av Kjellåke Nordström, Gotlands Idrottshistoriska
Förening.
Årets verksamhet blev nästan totalt nedlagd när pandemin drabbade oss.
Årsmötet, avseende 2019 års verksamhet, avhölls i Gotlands Idrottshistoriskas lokaler
vid Solbergabadet den 17 sept. 2020 .
10-talet medlemmar, och en (av tre) ungdomspristagare, deltog. De övriga två pristagarna
representerades av föräldrar.
2019 års vandringspriser till bästa ungdomsprestationer i respektive klubb delades ut på
årsmötet 2020.
Här följer pristagarna:
Handboll
Noah Ekeroth
Bordtennis Max Hedbom
Friidrott
Gabriel Vikic

Fotot uppe till vänster:
Max Hedboms mamma har hämtat pris.
Noah Ekeroth, pristagare.
----------------------------------------------------Fotot uppe till höger: Inge Löfkvist ,sekr.
----------------------------------------------------Fotot till höger: Gabriel Vikic´s mamma har
tagit emot priset av ordf. Erland Stenström.
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Motiveringar till Bästa Ungdomsprestationer 2019
HANDBOLL: Noah har god träningsnärvaro och är positivt inställd till sina lagkamrater.
Alltid hjälpsam och glad.
BORDTENNIS: Max har under 2019 befäst sin position som en av de bästa i Sverige i sin ålder,
och är nu rankad 2:a i Sverige bland herrjuniorer födda 2003. Vid Ungdoms-SM våren 2019
försvarade Max sin mästartitel i dubbel, denna gång i par med Theo Abrahamsson, Eskilstuna
och har representerat Sverige i internationella sammanhang. Han gick obesegrad genom
Östsvenska regionens Top12 för 17-åringar, och har under hösten etablerat sig i seniorserien
div 1, med en stor pluskvot.
FRIIDROTT: Säsongen började lite segt för Gabriel, nästan inga resultat inomhus men till
sommaren så var det Island Games där Gabriel blev första man utanför finalen på 200 m.
Samma öde drabbar honom på 400 m, ändå bra sprunget av en 17-åring. Mot sensommaren
lossnar det ordentligt för ”Gabbe”. På JSM tar han sig till final på 400m. I finalen tar han
initiativet och ger inte de andra en chans och vinner på personbästa 50.80. I och med detta så
blir han uttagen att springa 400 m på Ungdoms-finnkampen. Han går in i tävlingen med
sämsta personbästa men springer här precis som på JSM, utan respekt, och ser till att Sverige
tar en dubbelseger och sänker sitt personbästa till 49.57, alltså personligt rekord med 1,23
sekunder. I Sverigebästa Pojkar 17 återfinns Gabriel på en 20:e plats på 100 m, 7:e plats på
200 m och 2:a plats på 400 m.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Föredragningslistan gicks snabbt igenom och alla val godkändes av årsmötet. Till ordförande
valdes Inge Löfkvist på ett år och till sekreterare kvarstår Erland Stenström till och med
årsmötet 2021. Till revisor kvarstår Nils Nilsson och Kjellåke Nordström valdes som
adjungerande kassör på ett år. Ekonomisk rapport, vilken även är underlag för revisorerna,
avlämnades. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för år 2019.
Den årliga kampen mellan WIF-veteranerna och Gamla Gutepojkar och Töisar inställdes.
Styrelsen har under året haft en del telefonkontakter för att lösa vardagliga problem.
Ordförande Inge Löfkvist tackade för visat intresse och avslöt årsmötet. Därefter intogs kaffe
med tillbehör som Kjellåke Nordström ordnat med. Som vanligt berättades det gamla
idrottsminnen.

Visby augusti 2021

Inge Löfkvist
Ordförande

Erland Stenström
Sekreterare
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Leif Åbom
”Klabben” Karl-Albert
Söderström
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Här kommer bilder på en del tidigare stipendiater.

2013 års Stipendiater:
Lovisa Andersson, handboll
Daniel Örevik, friidrott
Max Hedbom, bordtennis
Foto: 24 april 2014
(Foto Max: 16.4.2015)
2012 års Stipendiater:
Maja Almgren, friidrott
Filip Karlström, handboll
Emelie Ahlqvist, bordtennis
Foto: 25 april 2013
2014 års Stipendiater:
Daniel Örevik, friidrott
Max Hedbom, bordtennis
Alexander Regen, handboll
Foto: 16 april 2015

2015 års Stipendiater:
Måns Söderqvist, bordtennis
Gabriel Vikic, friidrott
Emilia Bergvall, handboll
Pristagarna ses här tillsammans med
sekreteraren Erland Stenström och
ordföranden Inge Lövkvist.
Foto: 21 april 2016

2016 års Stipendiater:
Max Hedbom, bordtennis
Bella Lindgren de Flon, friidrott
Elias Frisk, handboll
Foto: 19 april 2017
2017 års Stipendiater:
Hampus Martis, handboll
Max Hedbom, bordtennis
Johan Burvall, friidrott
Foto: 12 april 2018
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2018 års Stipendiater:
Moa Örevik, friidrott
Max Hedbom, bordtennis
Ludvig Myhrbäck, handboll
Foto: 11 april 2019
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