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Alliansftireningen
Sven- Inge Landmark, ordftjrande

kontakt: tel. 08 - 570 317 37

Badminton
Michael Hdllström, ordförande
kontakt: tel. 08-571 684 46,
070-18278 25,
e-post michael.hallstrom@telia.com
hemsida wwwgusbad.se

Bandy
Torbj<irn Andersson, ordförande
kontakt: teI.570 203 53, e-post
ordftirande@gustavsbergsbandy.se
hemsida www. gustavsbergsbandy. se

Fotboll
Hannu Havia, ordförande
kontakt: teI. 570 3I4 29, 070 5769663, e-posr.
hannu.havia@forsalcingskassan.se
hemsida www. gustavsbergsfotboll. se

sf s.

Handboll
Johann Hampl, ordförande

kontakt: tel.570

3ll 03,

0709-73 56 22,
e-post johann.hampl@telia.com
hemsida www. gusalsberghandboll.nu

Orientering
Lotta Valentin, ordftirande
kontakt: teI. 570 223 05,
e-post ollotta@hotmail.com,

#p

hemsida http://gifol.net
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Bosses backe är en fin liten skidbacke mellan
Hemmesta och Hagaberg döpt efter en känd
friluftsprofil vid namn Bosse Blomkvist, som

bor iVik. Foto: GIF Orientering

Redaktionsruta
Redaktion ftir jubileumsslciften
Sven-Inge Landmark
Lennart Andersson
Leif Fredblad
Lotta Johansson

Tommy Lindberg (annonsansvarig)
Redaktör, layout och original
Eva Bergström, Värmdö Föreningsråd

Tryckning Prinfobergs, Oskarshamn
GlFs forsta protokoll;från bildandet
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En ftirening

ett är äldre

än kyrkan iGustavsberg
Det btirjade ftir hundra år sedan med att Gustavsbergs IF bildades ftir att bedriva friidrott,
fotboll och bandy. Vid ftirsta mötet i Klubbhuse t den 2l september 1906 varl4 personer
närv"arande och de valde initiativtagaren Sven Johansson tili ftireningens ftirsta oidft;rande.
Nu ?ir klubbFirgerna rött och vift, men vid starten var tröjan vit och byxorna mörkblå.
De idrottsplatser vi har idag kan inte jåimforas med den ftirsta idrottsplatsen som var Bleksäng med omklädningsutrymme i "Gummanståndet" i brödboden vid liyrkan. Föreningen har
under årens lopp vuxit till sig och nu är det över 1.200 medlemmar. Idag åir det en alliansftirening med fem klubbar. Fotboll och bandy har varit med sedan starten. Därefter har sektioner i orientering, badminton och handboll tillkommit, medan andra både starras och avslutats.

Förutom att det ofta finns ftjr lite pengar, till allt det vi vill göra, dr problemet att det råder
stor brist på lokaler. Givewis är vi stolta över att å disponera Ekvallen med konstfrusen
bandybana och en bra sporthall och fotbollsplan och Farstaborg med grdsplan ftir fotboll.
Dessutom utnyttjas Munkmoras och Ösbys fotbollsplaner. Kvarnbergets gymnastilsal och
skogarna runt om i Varmdö.
Fantastiska möiligheter
Vi skulle kunna, med våra entusiastiska ledare, starta fler lag och fler aktiviterer. Men för
handbollen och badmintons del saknas halltider ftir träning och matcher. De tider vi erbjuds
räcker bara till nuvarande verksamhet. Vi wingas siiga nej till b*tn och ungdom"r ro- rrill
vara med. Det känns inte bra. Alla barn och ungdomar som vill vara med och idrotta skulle vi
vilja ordna plats ft;r.
Ledarna är föreningens och Sveriges absolut största tillgång. Det är ofta fordldrar, som tillsammans med sitt barn, gör en enorm samhiillstjiinst. De är en grupp som ofta glöms bort.
Allt ideellt arbete de lägger ned kan aldrig ersättas. Att lilla Sverige är med i vdrldstoppen i
många idrottsgrenar är dven det ledarnas förtjänst liksom att vi har många fina arenor.
Täck vare den stora bredden inom idrotten är Sverige en stor idrottsnation. Just nu är det
många unga som vill pröva på någon idrott. Drömmen iir kanske att bli lika bra som sin idol.
Den chansen tycker jag att vi ska ge ungdomarna. Jag lovar att ftireningen gör det bästa av de
resurser vi har att

tillgå'

sam-Inge Landmarh,

ordfiirandc
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Gustavsbergs lF under 100 år

Det var en gång för länge sen
I denna jubileumsslirift försöker vi spegla då- och nutid i ord och bild. Men även att titta lite framåt i lcristallkulan. Vad gåiller det historiska så finns det en uppsjö av material så det har varit ett hårt jobb att sovra och
val1a - framftirdlt vilka av de åildre bilderna som skulle å vara med.
GIF bildas

ken och gav i uppd rag ät gravör

Fredagen den 21 september 1906

Carl Pettersson, som hade varit

tog Sven Johansson initiativet till
att bilda Gustavsbergs Idrottsfbrenirg. Det skedde vid ett möte på
Klubben tillsammans med fiorton
entusiastiska ungdomar. Sporren
till dettavar, dven for hela Sveriges
ungdom, de Olympiska Spelen i
Aten.

militärbefäI, att sätta igång med
gymnastik for pojkarna. Att nästan
alla pojkar ställde upp berodde på
att fabriken skankte ett par gym-

Blelsåing blev idrottsplats
Några år tidigare hade kallarmästare Carlanders pojk"r, som gick i
läroverk i Stockholm, kommit hem

nastikskor, vilket var en sensation.

Medlemmarna själva fick anskafå
gymnastikdräkten som bestod " af
hvit ylletröja med insytt märke
G.I.F. samt till vintern tjock hvit

sjön for att undervisas i det ädla
bandyspelet. Klubborna hade åbriken skänkt. Så var bandyn igång.

Undernåiring och nödår
lJnder forsta världskriget var nöden
påtaglig i samhallet. Det allmänna
halso- och näringstillståndet bland
ortsbefolkningen var berydligt nedsatt. Den s.k. "ödemsjukan" had.e

tröja och hvit mössa".

slagit rot i framforallt industriarbetarna som en foljd av undernäring.
I början av 1918 fanns det

Klätterövningar
Övnin garna holls i Klubblokalen

ingen potatis i hemmen. Den hade
beslagtagits av Livsmedelskommissionen och låg lagrad i fabrikens
massakällare, dar den troligen ruttnade bort! Man ersatte potatisen
med kålrötter och molla. Den vanligaste maten var sill och kålrötter
tre gånger om dan tillsammans
med det bröd som ransoneringen
gav.

Epidemier och vdrldsktig
Mitt i detta elände kom Spanska
sjukan hit och många dog. Detta
var en del av forklaringen till att
GIF "vilade" ett tag.Den allmänna
mobiliseringe n gjorde dven sitt till.
Dessutom hade en smittkoppsC, var GlFs forsta fotbollsplan. Här publik
Bleksäng, nuvarande stora parkeringen i Gustavsbergs
Gustz
i alla åldrar l9l l.

på sommarferier medforande en
fotboll. Man borjade att sparka boll
i backarna kring Värdshuset, vilket
dock inte var så lätt. Istället utsågs
Bleksäng till fotbollsplan.
På Bleksäng sattes också många

rekord i allmänidrott. Brödboden
vid kyrkan, det sk "Gummanståndet" användes som omklädningsrum.

Frisk och sund arbetskrafr
Dåvarande lojtnant \Tillhelm
Odelberg insåg det viktiga i att ha
frisk och sund arbetskraft på fabri4

på vintrarna, men på somrarna var

man i Parken där linor for klattring
var uppsatta mellan ett par träd.
Albin Åb.tg ledde gymnastik- och
simundervisningen for pojkarna,
men det var inte lika intressant som
att läsa Dagligt Allehanda, vilket
han gjorde jämt.

epidemi brutit ut i Gustavsbergs
Fabriker och Farsta Gård I9I7.
Under en månad vaccinerades
1.7 67 person.t. Ä,r.n tuberkulosen
harjade.

GIF och Söderkarnraterna
Den 1 juli 1920 ombildade man

Bandytrdning på Kvarnsj ön
Man gjorde marscher till grannsamhällena med mässingsmusik i
täten. En sönd"g i januari 1907
marscherade wå lag, kladda i vita
tröjor och dito mössor till KvarnGustavsbergs ldrottsförening
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Gustav Lorang, Gerard Persson och Anders
Bonnevier har betytt mycket for GlF.

t

I

i.'

foreningen och blev medlem 192I
i Riksidrottsforbundet. Tävlingsdräkten bestämdes till blå tröja
med gula initialer och blå byxor
med gul bård i nedre kanten.
Und.er alla år var foreningen
beroende av ekonomisk hjeilp av
fabriken och framforallt av frivilliga
insatser. I det sammanhanget måste
man nämna Anders "Bonne"
Bonnevier. När han varje vecka tog
ut matpengar skänkte han alltid
fem kronor till foreningen.
Att tillfråga Odelberg var kanske inte det roligaste. Man fick
buga och bocka. Han hade fullständig kontroll på invånarna. Man
fick inte handla i Bolagsboden med
kontanter utan man forde bok.
Invånarna stod i ständig skuld till
fabriken.

emot boxning inom foreningen.
Erik Andersson foreslo g 1926 att
handskarna skulle sdljas och pengarna användas till något annar material. Därmed var boxningens saga
all.

Kvinnor ftck ej tävla
Fr.o.m. oktober 1 926 får dven
kvinnor vara medlemmar mor en
avgift av 50 öre i inskrivningsavgift
samt 50 öre i kvartalet i medlemsavgift.

;indigen tdvlande ftvinnor
1937 bordlades frägan om inforandet av kvinnlig idrott i foreningen.
Detsamma skedde 1938, men på
forslag av Einar "Påp an" Olsson
beslot mötet, att de damer som
önskade tdvla for foreningen kost-

nadsfritt fick räkna sig som medlemmar.
Första KM for damer bestämdes
till månadsskiftet sept-okr 1939,
varvid Svea Box vann alla grenarna;
B0 m, hojdhopp, langdhopp,

saken var återigen mobilisering,
men det var då damidrotten kom

igång på allvar.
Huvudstyrels en s ammankallade

fabriksledningen och de kommunala myndigheterna for att dryfta
idrottsplatsfrågan. Från den stunden visade de en större forståelse
for vad idrott beryder for ungdomarna, framfor allt kamrer Arvid
Eriksson på åbriken som visade
stort intresse for såväl idrotten som
samhdllets invånare. Vid GIF's

Kamratforeningens årsmöt e 1954
tilldelades han Edward Mollers
minnesplakett for hans varma intresse

for idroften i Gustavsberg.

Fabriken skånkte kanoter
Kamrer Eriksson foreslog art en
kanotsektion skulle bildas, varvid
åbriken skulle skänka ett antal
kanoter. Erbjudander mottogs med
tacksamhet. Lennart Safström åtog
sig ledarskapet.

slungboll och kulstötning.

Första klubbmästerskaper holls
på Farstaviken den 29 aug. 1943 i
form av slalomtdvlingar.

Svåra träningsfti rhåIlanden
"Man fick kampa hårt for att få de
fåtaliga träningstimmar som ånns.
Enligt huvudstyrelsen var det viktigare att de manliga idrotrsurövarna

Åk. Gustavsson, som var en av de

fick de tider de ville hd'minns Alice
Pettersson och Eva Ostgren.
Edvard Möller 1912

riod" under åren 1939 - 1943. Or-

Större ftirståelse ftir idrott
Föreningen hade en ny "vilope-

Cykelentusiaster
drivande krafterna när cykelsektionen bildades L950 berättar;
"Svenska elitcyklister fick sina
cyklar gratis och när man bytte ut
de gamla mot nya, kunde vi grabbar kopa de begagnade for 125 kr.
Cykelintresset var mycket srort,

Boxning

fu

t 920 foreslog Gustav Möller att
man ska skafå boxhandskar. Sryrelsens motforslag var att istället
hjalpa bandylager med klubbor.
På årsmötet den 28 januari
192I upptogs emellertid boxning i
foreningen. En kommittd bestående av bl.a. Edvin Jansson, John

Lindblom och \Tilhelm Olsson
tillsattes for att ordna lokal och
skafå material. Ätdersgränsen sartes till L7 fu och medlemsavgiften
bestämdes till 50 öre i månaden.
Att sektionen inte var så populär kan man forstå av de livliga diskussioner som uppsrod for och

De aktivaste tjejerna i början av 4}-talet. Stående fr.v. damernas tränare John Pettersson, Ester
Nordström, Eva Nyström, Karin Jakobsson, Maj Olsson. Sittande D. Pettersson,Tora Severin,
Alice Pettersson och Svea Box.. Foto lånat av Alice Pettersson.
Gustavsbergs ldrottsförening
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Dansbanan i klubbparken användes till många tävlingar. 1935
arrangerade GIF nationella brottar-

tdvlingar pä hemmaplan. Det var
alltid fullsatt med folk och man
lånade bänkar från skolsal arna."

Ishockey

Friidrott var en livaktig sektion i

GlF.

tionslag, med bl.a. målvakten Anders Ohlin, bröderna Borje och
Lennart \Wiberg, "Lottd' Lindblom, Roland Söderberg och Gunnar själv.
Säsongen I970 -71spelade man
i klass 2 södra. Laget kom på hedrande andraplats efter väl genomford säsong, trots "grön" vinter.
I97 5 lämnade ishockeyn GIF
och bildade tillsammans med

Den 2 september 1946 beslutades
att ta upp ishockey pä programmet.
utrustningen som åbriken köpte
och skänkte till laget var en

Varmdö G/V 75.

"kanonutrustnitg". Det var ovanligt att en liten forortsklubb hade
fin utrustning, då det Yar så dyrt.

Varpa
19 55 bildades varpasektionen.

men många ansåg att vi inte var
riktigt kloka, och det var vi kanske
inte heller. Ett bevis på det var att
när man slutade på fabriken kl.
13.00 på lördagen, svingade sig

upp på cykeln och halsade på
mamma i Almunge (nära Uppsala).
Vi var väl lite egna, vi cyklister.
Aldrig att vi blandade oss med de
andra. De ungdomar som var aktiva flyttade sen över sitt intresse på
moped. Det nyavägnätet gjord.e
också att cykelintresset rynade."

Brottnitg
Harry "Paddock" Dahlgren berättar: "J^gborjade på allvar med
brottningen 1934 - 35, men redan
1929 hade man fixat den forsta
brottarmattan som syddes av säcktrasor och stoppades med tagel.
Vid träningar och matcher fick
man vika ihop den och bära den
med sig.

Gerhard Sävström i tävlingen Osbysjön runt l912 med intresserad åskådare.

Gunnar Moller som Yar aktiv i
loreningen både som idrottsman
och i sektionsstyrelser var lagledare
i slutet på 1940 och en bit in på
I950-talet. Han minns att man
bara hade ett lag, ett representa-

Gunnar "Mulle" Moller som
var en hängiven varpaspelare berättar att "hemmaplaner var bl.a. på
Farstaborg (lilla planen) och vid
Vilan, dar man tränade på lördags-

formiddagarna.
Tavlingströjan var röd. Vi var
mycket populåra for vi skänkte alltid så fina priser. "

Gott kamratskap
Kamratforeningens, L953 - 1960,
ändamål var vid bildandet att i
möjligaste mån stödja idrotten i
samhället och vidmakthålla ett gott
kamratskap bland ortens gamla
idrottsmän.

Brottare 1935. Overst: Einar Olsson,Arne Johansson,Arne Poijes, Evert Nordström, X
Gustavsson, Egon Johansson, ErikTektström. Mitten: Lennart Holgren, Gösta Eklund,Torsten
Boox,Tage Poijes,Tage Johansson, Harry Dahlgren, Hans Karlsson, Sture Liljeqvist, Sven
Wadström,John Jonsson. Nederst:: Sven Eklund, Sten Jansson, Rune Tillberg, Erik Johansson.
Gustavsbergs ldrottsförening
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I sryrelsen ingick bl.a. And"ers
Bonnevier, Albin Äberg, Gustav
Lorang, Edvard Lowndes och
George Pehrson.

Elvallen invigs
Ett stort ögonblick i GIF:s historia
inträfåde då Ekvallen äntligen invigdes, söndagen den 3 oktober
1948. Fotbollsmatchen GIF - Essingens B-lag slutade med seger for
GIF med 2-1.
Första bandymatchen som spelades Yar mot Swithiod. Byggmästare Göransson och alla frivilliga i
samhället hade arbetat i mån ga är
for att ftirdigställa Kapellslätten,
som hade varit både soptipp och
använts vid basarer.
På helt ideell väg ftllde man
med stenblock igen de små åar som
fanns. Stenblocken kom från utbyggnaden av fabriken.

gav dock dispens t.o.m. våren -76.

Det "ny^ tennistältet" kunde heller
inte användas eftersom golvet är
direkt olampligt for volleybollspelare, så -86 gav

-1t

upp.

Badminton tävling och motion
Sektionen startades 197 4 av Lars
Dahlberg som sedan var dess ordforande i 19 år. Det hela borjade med
afi Iararna spelade i Ekedalsskolan

och åbrikens folk i Munkmoraskolan. Men ingen av lokalerna var
lampade for detta och eftersom
kommunen sagt att endast foreningar skulle få spela i den nya
sporthallen så bildades en sådan.
Då bö rjade dven ungdomar att

var när Farstaborg öppnade sina
grindar den 19 juni 1955 och det
tredje stora ögonblicket intrdffar
den 9 november 1974 när den eftedängtade konstfrusna hockeybanan på Ekvallen invigdes med

pompa och ståt.
Med Lions Clubs hj:ilp fick
man igång en aktion dar ungdomarna i samhället satsade hårt på
att bevisa att en sådan isbana behövdes.

Sporthallen
I oktober 1986var det byggstart av
Sporthallen. l99l var dags ftir ftireningen att ta över driften på entreprenad från kommunen, där man
med många frivilliga insatser jobbat

hårt.

Kommunen tar över driften
1996 sa kommunen upp awalet
med GIF och övertog drift och
skötsel av sporthallen.
Samma år fick Ekvallen konstfrusen bandybana.
Harry \fallin testamenterar sin
kvarlåtenskap till GIE som instiftar

utbildningsstipendium for aktiva
ungdomar.

Arenasatsning

Deltagare

i

Osbysjön

Kommunen gör en satsning på
utbyggnad av idrottsanläggningar
2004 och i det ingår att ska det
byggas sex omklädningsrum och
klubbhus på Farstaborg.

runt l9l3

Volleyboll

spela och när Hemmestaskolans

Sektionen bildades 1968 med endast dam- och flicklag. Man var
väldigt framgångsrik med spel i div.
1. 1973 kom herrarna med i bilden. Finska klubben hade tidigare
spelat med goff resultat, men gick
nu över dll GIF.
Redan and.ra säsongen var man i
div. 2. Det holl ett par år, sedan var
det spel i div. 3. Lokalproblemen
var stora. Sektionen fick kampa
hårt med olika instanser for aff fä
spela en end,a match i Kvarnbergsskolan. "Det var den miserabla takhojden som var det stora spöket".
Svenska Volleyb ollfo rb un det

gymnastiksal blev klar blev det

möjligt for badmintonsektionen att
expandera.

Sektionen hade då ca 300 medlemmar som både motionsspelade
och tdvlade. Tavlingen \fermdö
Open startades som vår egen tdvling och var en lokal motionstdvling. Den genomfordes åren

l97B

- 1984,

men vdxte sig så stor

att vi inte klarade av att genomfora
den på ett bra sätt.
Farstaborg och hockeyrinken
invigdes
Det and.ra historiska som inträffade
Gustavsbergs ldrottsforening
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GIF blir alliansftirening
Styrelsen fick i uppdrag 2003 att
utreda ev. ombildning av GIF till
alliansforening. Förslag las på årsmötet2004, men där fanns ingen
majoritet att bilda alliansftirening.
Men vid ett extra årsmöte 2005
beslutades att bilda alliansftirening.
I och med det är GIF en alliansftirening från och med ftirsta januari 2006.

Bandy-VM i Gustavsberg
Bandyklubben arrangerar B-VM
och invigningen av hela VM med
match mellan Finland, Ryssland,

Mongoliet och Sverige.

Hundraärs milstolpar
r

906

Föreningen bildas den 21 september.
Föreningens sommarklädsel består av
mörkblå kortbfxor och vit blus.

hopp i OS i Stockholm. Regler for
fotboll och allmändirott inkops.

1928
KM

på skidor arrangeras. Bl a B km
for damer där Ella Sander och Margit
Nordström var med.

r9r3
Skrivelse från Sv. Idrottsforbundet gäl-

t907

land"e obligatorisk läkarundersökning

Styrelsen fir i uppdragattom möjligt
inköpa några prismedaljer. En for
springnirg, en for hoppning och en for

spjutkastning. Föreningen får en inbjudan från Neglinge att spela en fotbollsmatch. "Äfiren medlemmar som ej
skulle deltaga i täflingen kunde resa
med, då möjligen något var atr låra af
ett äldre och mer tränat 1"g". Resultat B0 till Neglinge.

for alla idrottsmän som ämna gå i tråning. Edward Moller blir svensk mäs-

908

Vid årsskiftet uppgår värdet av foreningens material till kr. I7I,55. Eu bandylag
väljs ut.
Saltsjöbadstdvlingarna, Sveriges äldsta
samtdvling i allmänidrott, inleds.

spelen.

tare i stående hojd.

r93r

l9t4
Sryrelsen beslutar ingå i Sv. Fotbollsforbundet . Handlare \(/erner
\Tassberg blir hedersmedlem.

Axel "Acke" Eriksson blir av Sv Idrottsforbundet uttagen till OS-träning på
Karlberg. Han erhåller hederspris for
bästa prestation i stavhopp,3,70, på
Stadion.

t920
Ur protokoll: Föreningen stiftad

r

t929
Fotbollslaget blir 2:a t Saltsjöbads-

1

juli

1920. "Föreningen har åter blomstrat
opp på initiativ av foreningens gamla
medlemmar och som vi hoppas blir for
lång tid framåt."

1932
Bandyn har sitt stora uppsving under
strejkåret, vinner pokalserien rvå år i
rad och är Stockholmsklubbarnas farligaste motståndare.

t92t
IF Söderkamraterna uppgår i foren-

I

909

ingen. Boxningssektionen bildas. För-

Föreningen arrangerar skridsko- och
skidtdvlingar.

sta orienteringstdvlingen arrangeras av

foreningen på Ingarö. Får inträde i Sv
Skidforbundet.

r9r0
En speciell paragraf infors i stadgarna.
"Innan foreningen inbjod att spela
match i Gustavsberg skulle vederbörligt
tillstånd från "Konroret" inhämtas".
Gustav Lorang valdes enhalligt till
klubbmästare

.

t926
Damer får inträde i foreningen.
A-laget

t927
Föreningen fä,r en inbjudan till Vasaloppet, men kan ej skicka någon repre-

t9t2

sentant.
Första KM i orientering genomfors

Edwared Moller blir 4:a t stående hold-

och forekommer fortfarande.

r

ifotboll

1930

933

Brottningssektionen bildas.
r

93s

Nationella brottartdvlingar arrangeras
av foreningen på hemmaplan. Rudolf
Svensson sedermera dubbel olympisk

guldmedaljor deltog.

t937
GIF:s Pojkavdelning bildas.
r

939

blir foreningens forsta klubbmästarinna i löpning B0 m, hojdhopp,
langdhopp, kula samt slungboll. Damidrotten har kommit igång på allvar.
Svea Box

t942
Vid GIFt
Pokalserielaget i bandy 1921. Gustav Andersson, Gunnar Fredblad, Gustav Olovsson, Evert
Fredblad, Bengt Boox, Ernst Andersson, Einar Andersson, Kalle Helqvist, Ragnar Erickson,
Gustav Blomberg. Målvakt Sven Karlsson.
Gustavsbergs ldrottsforening

I

00 år

sedvanliga årsfest uppmanas

medlemmarna att medaga en kaffeböna att lagga i kaffepannan.

1943

bollsplan och loparbanor. Nytt klubb-

r

Föreningen beslutar att borja med
Korpidrott p.g.a "det urusla intresset
for allt vad idrott heter i samhäller".
Kanotsektionen bildas.

hus med servering och nya omklad-

B: Går upp t div 2.

Badminton-

ningsrum.
r

.969

956

Jubileumstdvlingar på Farstaborg.
Match i fotboll. GIF:s veteraner mot

1944
& Bordtennissektionen

bildas.
GIF arrangerar sin hittills srörsta tdvling: Stockholms DM på skidor 30

km. Föreningen tillskriver Sv foreningen for Folkbad angående bidrag till

r

Volleybollsektionen bildas.
OL: Björn Nordin silvermedaljor i

F: Publikrekord på Farstaborg vid

mot

GIF infor VM.

VM-stafett
F: Vinner dtv 4.
i div 2.

B: 2:a

960

F: Rekord for gjorda mål i klass 2. 82
mål på 18 matcher.

t96

r

497

t

F: Kåre Björk och Rolf Höglund har
mottagit pris for 150 seriematcher i Alaget.

F: Marschen uppåt i serierna borjar.

tion.

Vinner klass

1946

S: Bengt Nilsson vinner junior-DM
och laget stafetten.

1.

F: Vinner kvalifikationsserien.

Fritidsnämnd"en överlät damfotbollen
åt föreningen.

t973
Bad: Sektion bildas.
F: Damerna deltar i seriespel..
OL: 3:a i SM-budkavlen.

t962

Ishockeyn bildar sektion.

rangeras med 1.500 startande.

t970

958

svenska landslagets träningsmatch

r

Rakning forbjuds i bastun. Tvålvamen
flyter fram i Ösby träsk. Diskussionsmöte på Värdshuset fredagen den 16
mars. Ämner Föreningens organisa-

OL: Björn Nordin 2:a pä Dag-SM och
med i landslaget. Porslinsloppet ar-

ANC:s.

den efterlängtade Finska bastun.

t945

968

F: Vinner div 4.

1947
F: 2:a Stockhomsserien klass 3.
S: V Berglund vinner DM 30 km.

1963

t97 4

t

F: 2:a i div 3. Bästa resultat någonsin.

Konstfrusen hockeyrink invigs.

t948

t966

1975

Ekvallen invigs.

Arto Koivisto vinner junior-DM
OL: SM-debut av Björn Nordin (ju-

F: Fotbollsskola startas.
OL: Arrang erar 25 -manna.

S:

F: Vinner klass 2.

nior).

1949

t97 6

B: Juniorerna vinner

DM.

1967

Vintern kommer tidigt. Redan 6 november spelas en match mot div 2-laget. Ljusdals BK på sjöis. Resulat 3-3.
r

S:

OL: Vinner Jukolakavlen i Finland.

JSM arrangeras.

950

F: Seger i Lilla DM.
r

953

F: Går upp i div 4.
OL: Arrangerar Sveriges störsra orienteringstdvling med 1.000 deltagare.

,954
B: Ett mål skiljer från att gä upp i allsvenskan.

OL: 10:a i DM-budkavlen.

Bäsra re-

sultatet hittills.
S: Birger Andersson vann

r

DM

50 km

955

Moderniserin g av Farsta Borg. Ny fot-

Bad

= Badminton

B

= Bandy

A-laget i bandy 1969-1970

F

= Fotboll

H = Handboll OL = Orienrering

Gustavsbergs ldrottsforening

I

00 år

S

= Sl<idor

t943

bollsplan och loparbanor. Nytt klubb-

r 968

Föreningen beslutar arr borja med
Korpidroft p.g.a "der urusla intresset

hus med servering och nya omklad-

ningsrum.

B: Går upp

for allt vad idrott heter i samhället".
Kanotsektionen bildas.

r

Badminron-

t969

956

OL: Björn Nordin 2:a pä Dag-SM och
med i landslager. Porslinsloppet ar-

Jubileumstavlingar på Farstaborg.
Match i fotboll. GIF:s vereraner mor

t944
& Bordtennissektionen

rangeras med 1.500 srartande.

ANC:s.

bildas.

4970

GIF arrangerar sin hittills störsra tdv-

r 958

ling: Stockholms DM på skidor 30
km. Föreningen tillskriver Sv foreningen for Folkbad angående bidrag till

F: Publikrekord på Farstaborg vid
svenska landslagers träningsmatch mor

Volleybollsektionen bildas.
OL: Björn Nordin silvermedaljor i

VM-stafett
F: Vinn er div 4.

GIF infor VM.

den efterlängtade Finska bastun.

B: 2:a

r 960

1945
Rakning forbjuds i bastun. Tvålvarten
flyter fram i Ösby träsk. Diskussionsmöte på Vdrdshuset fredagen den 16
mars. Ämner Föreningens organisa-

tion.

F: Rekord for gjorda mål i klass 2. 82
mål på 18 matcher.

t97

Fritidsnämnden överlät damfotbollen
åt foreningen.

1.

S: Bengt Nilsson vinner junior,DM
och laget stafetten.

Vinner kvalifikationsserien.
Ishockeyn bildar sektion.

t962

t973

F:

F: 2:a Stockhomsserien klass 3.
V Berglund vinner DM 30 km.

t948
Ekvallen invigs.

963

r

t97 4

F: 2:a i div 3. Basta resultat någonsin.

Konstfrusen hockeyrink invigs.

1966

1975

Arto Koivisto vinner junior-DM
OL: SM-debut av Björn Nordin (ju-

F: Fotbollsskola startas.
OL: Arrangerar 25-manna.

S:

F: Vinner klass 2.

nior).

1949
B: Juniorerna vinner

Bad: Sektion bildas.
F: Damerna deltar i seriespel..
OL: 3:a r SM-budkavlen.

F: Vinn er div 4.

S:

t

laget.

F: Marschen uppåt i serierna börjar.

1946

t947

i div 2.

F: Kåre Björk och Rolf Höglund har
mottagit pris for 150 seriematcher i A-

t96t
Vinner klass

t div 2.

t97 6

DM.

Vintern kommer tidigt. Redan 6 november spelas en march mot div 2-Iaget. Ljusdals BK på sjöis. Resulat 3-3.

1967
S:

OL: Vinner Jukolakavlen i Finland.

JSM arrangeras.

I 950
F: Seger i Lilla DM.
r

953

F: Går upp i div 4.
OL: Arrang erar Sveriges störsra orienteringstävling med 1 .000 deltagare.

t954
B: Ett mål skiljer från att gä upp i allsvenskan.

OL:

10:a i DM-budkavlen. Bäsra re-

sultatet hittills.
S: Birger Andersson vann

I

DM

50 km

955

Modernisering av Farsta Borg. Ny fot-

Bad

= Badminton

B

-

Bandy

A-laget i bandy 1969-t970

F

= Fotboll

H = Handboll OL

Gustavsbergs ldrottsförening

I

00 år

- Orientering

S

= Skidor

hallen på Ekvallen.
OL: Martin Bellander vinner SM i
H20. Linda Nordin tar hem skol-SM.
B: Ungdomarna vinner halften av alla
titlar som står på spel i Stockholm.

B: P85 och PB6 spelade DM-finaler.
P86 vann sin final.
F: A-laget trea i div. 3.

200

I

F: Oskar Enkel uttagen dll Stockholms

1992

Handbollen är förbehållen det "täcka" könet.

t977
OL: Göran Andersson tar junior-SM.

Bandyn affangerar landskamp mellan

t994

H: F86 eff

OL: Jonas Haraldsson vinner Urgdoms-SM. Björn N tar VM iH45.
B: 2 DM till ungdomarna.
F: Åter till div. 4.

B: Bosse Bladh fick stipendium ur
Pontus \Tiddns minnesfond.

r

OL: Vinner lO-mila.
B: Bandyskola startas.

2002

1979
på Hammarby i lcvartsfinalen.
B:2:a i Stora DM.
OL: G Andersson vinner dag-SM.

Bandyns Alag
året i rad.

Seger

i 10-mila.

sjöbaden.
B: TRIM-laget gör årets insats och går

ersund. FB6 juniorer och övriga flicklag vinner nästan allt.
F: A-laget flyttas ned till div. 4. Prc
och PI4 vann sina serier i S:t
Erikscupen.
B: A-laget vinner div. 1 östra.
Ungdomslagen U10, Ul 1 och U15
blev seriesegrare.
OL: Per \fester, Kurt Hagelin och Leif
Strandberg vann tillsammans nio
dis trikts mäs tartitlar.

till SM-semifinal mot Boltic.

1996

r98r
OL: G. Andersson vinner dag-SM.
B: Går upp i div. 1.

Gustavsberg bästa flickklubb

Per \Tester Sverige-etta

i sin klass.

Att orientera är kul!

Leif Strandberg näst bäst i sin klass.
H: Gustavsberg bästa flicklubb i Östersund C*p igen. Juniorerna wåa i Elit A.
B: A-laget kom på fiärde plats i Play-

t997

Johann Hampl och Tommy Ödmark

Beslutades på extra årsmöte att tillsammans med Varmdö HC bilda Ekvallen

Vdrmdö.

1982

offserien.

1984
-69 vinner S:t

Eriks-cupen.

utsågs

till

årets ungdomsledare i

AB for att bygga nya isytor på
Elcvallen.

2005
Bz

OL: B, Nordin vinner VM H40.
F: Damlaget vinner div. 4.

Bandyplanen invigdes den 8 nov.
F: A-laget vann sin serie.
OL: Jonas Haraldsson vann skol-SM.

t987

r

Handbollssektionen bildas.

OL: Jonas Haraldsson 3:a pä SM.
H: F-86 vann A-finalen Spårvägen cup.
B: Går upp i division 1.

r

i Ört-

2004
OL:

OL: SM i budkavle vinns. Seger i Lilla

r

klubb i Östersund C*p.

H:

G. Andersson tar

B: Vinner div. 2. Flicko

fiarde

2003

SMI arrangeras.

lång-SM.

lO-mila for ungdom.
3.000 startade i Porslinsloppet.

Bästa

till Play-Off for

F: Seriefinal i div. 4, förlust mor Salt-

Gustavsberg är en av stockholmsbandyns bästa ungdomsforeningar.

980

av Sveriges bästa l"g.

995

OL:

F: Slår AIK i Sthlm Cup, men stupar

I

Sverige och Finland på Ekvallen.

H:

1978

OL:

stadslag.

B: 3 DM-tecken tas hem, vilket upprepas 1993.
F: Damlaget vinner serien.

986

P92 blev distriktsmästare.

F: A-laget flyttades ned

till div

5

OL: Leif Strandberg och Per \Tester
blev distriktsmästare.

r

990

998

OL: Tobias Eriksson nordisk mästare i
budkavle.

1999

199

OL: Regula Hulliger vann både klassisk- och kortdistans vid juior-VM.

t

Föreningen övertar driften av Sport-

Regula och Jonas Haraldsson blev
svenska mästare.

Bad =
t0

Badminton

B=

Bandy

F

=

2006
GIF blev alliansforening.
OL: Arrangerade sprint-DM den 3
^^)
och med särskild tävling for politiker.
Bandyklubben arrangerade invigningen av hela VM och ett flertal B-VMmatcher.
F: Alaget laggs ned.
Bad: The ungdomar deltar

i SM.

Fotboll H = Handboll OL = Orientering S = Skidor

Gustavsbergs ldrottsförening

I

00 år

100 ärs ordöranden
rg06 - 1g0B

Sven Johansson

1952

- 1960 John Svensson

1909

Oskar Söderberg

196r

Henry Ericson

Gustav Andersson

- 1966 Hans Holmdr
1967 - 1968 Stig Englund
1969 - 197r Hans Holmdr
1.972 - rg74
Sixten Lyngander
r975 - 1977 Henry Ericson
r97B - 1990 Conny Rolf

1910
191

1

tgr3

Gerhard Safström

t9r4

Gustav Andersson

19r5

Gerhard Pehrson

- rgrg Edvard Moller
rg20 - rg26 George Boox
1927 - 1930 Harald Persvret
1916

r93L
1937
1940

rg36

Gustav Andersson

- 1939 John Svensson
- L94t Fritiof Fall

Konsulenter

i36är
- 1972 I^n Lundqvist
- 1975 Tommy Axelsson
r976 - rgTB Bengt Hedberg
1979 - 2006 J"r Dahlgren
1970
1973

1962

rg9r

tg93

1994

- 1995

1996

- 1997

Magnus Elfuing
Jösta Claeson

Torbjorn Andersson

D"g Bredberg

998

1942

Gunnar Möller

1

- 1947
r94B - 1949
1950 - r95L

Gunnar Björk

1999-2002

Börje Larsson

Rune Loof

2003 -

Sven-Inge Land-

GIF:s styrelse lgzs.Stående Ragnar Enwall,

mark

Johan "Gytt". Sittande Georg Box, Harald
Andersson-Persvret och Anders Bonnevier.

1943

Sven Andersson

100 ärs verksamhet
Bandy

Fotboll
Friidrott
Boxning

r

906

1906 1906 - 63

II

1920 - 26

Orientering 1927

-

Brottning 1933 - 50
Damidrott 1939 - 56
Kanot

1943 -

Skidor

1943 - g6

f

shockey

5l

-

ll
-

tt

1946 - 75

Cykel

1950 - 54

Varpa

1955 - 59

t
I

Volleyboll I968-86
Badminton

lg7 4 -

Handboll

I988

Årtal

-

r906 t0

20

30

40

50

Gustavsbergs ldrottsforening

60
I

00 år

70

80

90

2000

06

De senaste tio årens

badminton

i

Gustavsberg
I mitten av 90 talet och fem

år framåt var Gustavsbergs IF:s Badmintonman
hade
så aktiv,
ett seniorlag i Stockholms resenrlagsserie.
Sektionen hade trdning på tisdagar och en frivilligtr2inirg på söndagar.
Ungdomsverksamheten var enbart inriktad på tränirg - inte på tävlirg.

sektion inte

Sektionen hade 40 medlemm ar är
2001 och var i princip nere for räkning då dåvarand"e ledningen trött-

nat. En handfull foräldrar tog då
initiativet tillsammans med vår tranare Ola Adolfsson att köra vidare
och göra en satsning som vi måste

Grunden till framgång är som i
all idroft "tränirg" dar vi kört hårI

..

o

o

o

ctare an pa manga ar.

Dock saknas träningstider for
att vi skall kunna ta nästa steg och
kunna slå oss in bland de bästa
klubbarna. Vi har också genomfort

\
J

Malin hälsar på linjedomaren. Foto Lars Ake
Holst. Copyright bildateljen.se

Badmintonskola ftir de små
Nyckeln till att vi skall kunna
lyckas i framtiden sitter i att å
igång en bra fungerande
badmintonskola for de allra yngsta.
Vi startade denna verksamhet 2005
med goft resultat då vi har ett 20
tal aktiva nya barn mellan 5-10 år
som tränar regelbundet söndagar.

Seniorl"g på önskelistan

Vi hoppas att kunna ha ett seniorlag i seriespel med ambition att
klättra uppåt i seriesystemet. Förutsättningar finns då vi har ett antal hun gr:Lga 15-16 fuiga spelare.
Att bePåsta vära placeringar i
ungdomsserierna och i de individuella tdvlingatnavi kommer att
Tor levererar en snygg serve. Foto Lars Åte Holst. Copyright bildateljen.se
se

som en framgång, då vi idag är

ca 90st medlemmar.

mycket uppskattade träningsläger
på Åland och i Vdstervik de tre senaste åren.

Framgångsrik nystart
Vi har sed.an fyt^ år tillbaka deltagit

i Stockholms ungdomsserie med
flera l"g. Vi har under de ftra senaste åren dven flitigt deltagit i andra tävlingar runt om i landet.
Förra året gjorde Gustavsbergs

IF Badminton comeback i seniorserien div. 4 Stockholm.

Vi har

under de senaste åren varit med
och rört om i grytan dven resultatmässigt, med ett flertal klass segrar
i både dubblar och singlar, både på
ungdoms- och seniorsidan.
t2

Vi

Framtiden?
Det är svårt och se hur framtiden
kommer att se ut, men vi ska göra
det vi kan for att göra Gustavsberg
IF Badmintonklubb till en klubb
for gammal och ung, for motion
och tdvling.
En klubb dar man kan uwecklas
till tävlingsspelare och delta i serie
och i individuella tävlingar, men
dven dar man skall kunna komma
på träningen och umgås och ha kul
med sina kompisar.
Gustavsbergs ldrottsförening

delta i.
Vi måste också se till att engagera foräldrar till barnen som spelar, dels som foräldrar, men dven
som ledare, styrelsemedlemmar
och ev. som instruktörer.

I

00 år

ser fram emot nästa säsong

som startar redan i augusti och tråningsläger på Åland i början av
september.

Vi har äntligen fått igång vår
hemsida. Där kan man fblja vår
verksamhet, vad som hander i serierna och i övriga tävlin gffi kommer
att uppdateras regelbundet.
Hemsida www. gusbad.. se
ser fram emot nästa 100 år
tillsammans med övriga klubbar i

Vi

Gustavsberg IF,
Michael Halkfiöm

Sektioner som
kommit och gått
Al Imän
Herrar i full aktion. Foto Lars Ake Holst.
Copyright bi ldateljen.se

Spela

I ungdomsklassen i Fogdöterrängen
placerade laget sig som 2:a. I
Saltsjöbadstdvlingarna som i år organiserad.es av Gbg belade laget 2:a
plats fore Boo, men efter JårIa.
Klubbmästare bland ungdom blev
sammanlagt Håkan \Wiberg.

badminton!
Vill du börja spela?
Gå in på vår hemsida
www.gusbad.se

ler kontakta ordforande
Micke Hällström
på tel. 08-571 684 46,
070-182 78 25 eller e-post

el

m ichael. hal

I

strom @tel ia.com

Välkommen!

idrott

(ur Gastausbergaren dec. 1960)

Cykelsektion
1948

r lg54

rna i Saltsjöbaden och Skuru.
Hockeyn gick i träda efter nägra är,
i slutet av 1940-aIet
I början av L97\-talet byggdes
en rink for naturis vid Ekvallen där

GIF bedrev ishockeyverksamhet for
pojkar och seniorer t.o.m. säsongen
r97 417

5

.

På hösten 197 4 invigdes en

konstfrusen bana på Ekvallen och
GIF och Vdrmdö IF bildade en
gemensam hockeyklubb GY-7 5
säsongen 75176. Därmed upphörde
GIF s hockeyverksamhet.
Lennart Andersson
:

Åke Gustavsson var eldsjälen i den
nybildade cykelsektione n 1948,
men cykelintresset utanfor familj en
Gustavsson var begränsat och 1954
upphorde cykelsektionen då det
inte ånns några aktiva cyklister
kvar.
Lennart Andersson

lshockeysektionen
I 946- I 975
I mitten av 1940-talet startades

err

ishockeylag av de då aktiva A-lagsspelarna i GlF-bandy, Gunnar Sjödahl, Lennart Wiberg, Folke

"Lottd' Lindblom m.fl. Då det inte
fanns någon hockeyrink i Gustavsberg spelades matcherna på rinka-

Skidor
Intresset är ovanligt stort i sektionen. Den 22.I.196I anordnas DM

3-mil av sektionen.
För att grabbarna skall

fä"

några

träningsmöjligheter anordnades ett
träningsläger i Dalarna, som betalades av grabbarna själva.

(ur Gustausbergaren dec. t 960)

Varpa
I Örebro varpaklubbs internationella tävling med deltagande 20 Iag
placerade sig Sigge Pettersson,
Gunnar Möller och Fritte Fall på
andra plats.

(ur Gustausbergaren dec. 1960)
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Bilduppslag ur GIFs jubileumsskrift 50 år
Gustavsbergs ldrottsforening
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Mot en ljusare framtid

Bandyn lfull

svi ng

Under 1980-90-talen fick bandyn en nystart i Gustavsberg. De allt mildare vintrarna under 1970-talet ledde
till att allt fåirre spelade bandy. Men några entusiaster i ftireningen beståimde sig ftir att ftirsöka å en livaktig
bandy igen och drog igång en storsatsning på ungdomsbandy i mitten på 8O-talet.
Det blev en succd! Ganska snart
blev Gustavsbergs IF Stockholmsbandyns ledande ungdomsforenino
och fick utmärkelsen "Bästa ungdomsforening".
Framgångarn a pä ungdoms-

sidan underlättade forhandlingarna
med politikerna om en konstfrusen
isyta. I mitten av 1990-talet öppnades en möjlighet att forverkliga

drömmen. Ett driftbolag, Ekvallen
Vdrmdö AB, skulle forvalta. Bolaget skulle ägas av brukarna, d.vs
Gustavsbergs IF och Värmdö

Hockey.

Lösningen fick politikerna att
öppna "himlaporten" fbr alla
bandyälskare. Då startade eft febrilt
arbete, en stor del av byggandet
gjordes ideellt. MånBa, många
ställde upp i många timmar.

Infor säsongen I 997 -98 hade
Gustavsbergs bandy en mycket fin
konstfrusen isyta. Allt fler ungdomar borjade spela bandy, kommuninvånarna fick större möjligheter
att åka skridskor.
A-laget spelade vid denna tidpunkt i div. II. Ungdomar som
borjade spela bandy i mitten av
1 980-talet utgjorde vårt representationslag, ett ungt och uwecklingsbart l"g.Till säsongen hade en f-.,C.
VM-stj ärnan Sergej Zimtn forstärkt
laget. Han har VM-guld både som
senior och junior.
Glädjen var stor en blåsig vardagskväIl på Eskilstuna Isstadion

ri

#tw

"F'

ffi-

Christian "Chrisse" Elfving gör århundradets sista bandymål nyårsafton lggg.Foto DN.

när Eskilstuna BS besegrades med
4-0 och division I, hösten 1998,
var ett faktum.
I febru ari 2006 avslutade
representationslaget sin åttonde
säsong i rad som div. I-forenitg,
varav de sju senaste lett till playoff
till allsvenskan. GIF bandy är numera ett stabilt lag i landets näst
högsta serie.
Vid tillkomsten av banan bildades farmarlaget Berget BK, ett
uwecklingslag, som har blivit ett

stabilt div. Il-lag. Tank vilken utveckling! Föreningen har idag ett
andralag som spelar på samma nivå
som vårt forstal ag gjorde for nio år
sedan.
På ungdomssidan har

vi år efter

år varit en av de största forening-

arna i Stockholmsområd.et. Det ser
med andra ord bra ut infor de
kommande 100 åren!

Eftvallen
*

I

s

Internationell arena!
Det är inte bara vi Gustavsbergsoch Varmdöbor som är fortjusta i

l{

GIF Bandy 1934

t4

vår vackra bandyarena Ekvallen
med dess perfekta läge mitt i cenGustavsbergs ldrottsförening

I

00 år

trum och med Kråkberget som en
magnifik fondvägg. Många bandyspelare som besöker Ekvallen forsta
gången blir tagna över att fä spela

på en plan med denna inramnitg.
Svensk och internationell bandy
har också insett Ekvallens fordelar.
Läget, 20 minuter från Stockholms
centrum gör det naturligffis inte
saken sämre när internationella
matcher kommer på tal.
GIF bandy fick 2000 fortroendet att arcangera landskampen mellan Sverige och Finland. Rekordpubliken, inramningen och en god
organisation ledde till fler uppdrag.
Svenska Bandyforbundet valde
Ekvallen som träningslager for
både junior- och A-lag. GIF bandy
anordnade 2001 juniorlandskamp
Sverige - Finland.
Men vem kunde tänka sig, for

100 år sedan eller ens 1997

, att

Ekvallen skulle vara en av matcharenorna under bandy-VM 2006.
Av tot aIt 37 matcher i både A- och
B-VM forlades 16 matcher till
Ekvallen, flest av alla affangerande
klubbar.

ffiffiffi& #d##

ffidffiffimffidtr
Gustavsbergs IF har vid eff flertal tillfällen

varit arrangör vid internationella matcher i
samarbete med Svenska Bandyftirbundet.
Bland annat har Gustavsbergs IF genornftirt
Foto Ryno Quantz/NVP

Vi kommer aldrig att glomma
alla de spännande marcherna i BVM och hur alla Vdrmdöbor, unga
som gamla, tog Mongoliet till sina

hjärtan.

Men det är nog invigningsceremonin till B-VM och A-matchen
mellan Ryssland och Finland den
3l januari 2006, med nym publikrekord pä 201 1, som sitter rydligast
lcvar på näthinnan. Vilken kvälll
Allt klaffade perfekt tack vara att
alla i foreningen ställde upp och
arbetade på ett enastående sätr. Vår
lilla forening hade med gemensamma krafter lyckats!

Inomhushall behövs
Sommaren 2006ligger vi i forhandlingar med Internarionella och
Svenska Bandyforbundet om arr
arrangera VM for P 17 . Förhoppningsvis kan vi se fram mor nya
VM- matcher på Ekvallen redan i
januari 2007
Vad skulle vi kunna åstadkomma med en bandyhall på Ekvallen?
Det skulle innebära oanade möjligheter inte bara for Gustavsbergs
Bandy utan dven for samhdllet
Gustavsberg och for kommunen.

För ca 30 miljoner skulle vi bli en
otrolig dragningskraft både internationellt och nationellt. Drömmen lever vidare.

Vi satsar på framtiden!
Gustavsbergs Bandy som ett landets tolv bästa bandyl ag år vårt

långsiktiga mål. Vi ska fortsät ta att
låta tala om oss som en aktad och
seriös forening i toppen av den nya
allsvenskan, nuvarande division 1.
Det har vi alla forutsättningar dll.
Intresset for bandyn i Gustavs-

landskamper på herrsidan fOr A-landslaget.
Det senast arrangemanget innebar att vata
ansvarig ftir B-gruppen och värd ftir en match
mellan Finland och Ryssland i A-gruppen vid
\ 4 2006 i Sverige.

Redan vid invigningen tog
mongolerna oss alla med storm.
Foto Jenny Blomgren/
VärmdoJournalen

Vid samtliga dessa tillftillen har
ledare från foreningen på ett ypperligt sätt genomfort dessa affangemang och varit mycket fina foreträdare for foreningen och det
bandyintresse som finns i Varmdo
kommun.
Ka*ineholm den 3 maj 2006
Rolf Kach
Generakehreterare
Den högtidliga invigningen fick mycket beröm
från alla håll. Foto Jenny Blomgren/

Bandyfiirbundet och
fnternatio ne lla B andyfii r b undet
Suensba

VärmdöJou rnalen

berg är levande, enbart de 9 5 barn,
flickor och pojkar, som gick i vår
bandyskola foregående säsong visar
det.
Viktigt for atr lyckas är att vi
kan ta hand om väraledare och
dven rekryte ra nya samt att fä ung-

ver också ett P L9-Iag for att få killarna att uwecklas i en lugnare rakr.
Nu är glappet for stort mellanPlT

och Berget.
En viktig målsättnin g år att vi
jobbar hårt for att ge de flickor
som vill prova på bandyr en möjlighet. Vi måste få tillbakavära
flick- och damlag.
Hans-Erih Carktröm

domarna att fortsätta med bandyn

in i seniorbandyn. Vårt årmarlag
Berget BK är ett sreg på vägen dll
etablerade A-lagsspelare. Vi beho-
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Bli GIF Bandy-medlem
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idag!

vår hemsida www.gustavsbergsbandy.se
I
eller kontakta vår ordförande
I
llcrbiorn Andersson, tel. 570 203 53, e-post I
Se

ordforande@gustavsbergsbandy.se
Som nybliven medlem i GIF Ban dy fär du:
. Klistermärke och isskrapa
Medlemsavgifc senior 300 kr, ungdom upp till l8 år I 50

kr;
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Gustavsbergs I F Fotbollsklubb

ooo

och låt den rulla!

1907 inbjtids GIF att spela en match mot Neglinge IH, Ur protokollsboken: "Resan dit skulle ske med wåbåten på söndagen. Äfren medlemmar som ej skulle deltaga i tåiflingen kunde resa med, då man ansåg att
möjligen något var att lära af ett dldre och mera trdnat 1"g". Resultat:
B-0 till Neglinge.

"Bollfenomen"
Harry "Pad"dock" Dahlgren var enligt Gunnar Moller ett bollfenomen på grund av sin snabbhet! Han
borjade i slutet av 2}-taLet. På den
tiden fick man själv samla ihop
pengar till både klader och fotboll.

Stabilt lagbygge
GIF byggde upp ett stabilt lag i
"ettan" och lyckades L953 tasteget
upp i divisi on 4 for forsta gången i
historien. Efter tre år i den hogre
divisionen var det "Good 8y.".

Ny" tag efterlystes.

Farstaborg öppnade sina grindar
den 19 juni 1955 och'I958 blir det
publikrekord på Farstaborg vid
Svenska landslagets träningsmatch
mot GIF infor VM. Landslaget

vinner med B-0.

Oordnitg i fotbollssektionen
1929 blir fotbollslaget 2: a i Saltsjöbadsspelen. Under de foljande åren

är det inte någon riktig ordning i

satte. Det blev bara ettårssejourer

i

klass tre och wå.

A-laget i full aktion iVM-träningsmatchen -58.

Marschen uppåt i seriepyramiden
Det blev ett remarkabelt genombrott som gav eko! 1960 borjar
marschen uppåt i seriesystemet.
Med Jens Lindblom som speland.e tränare och spelare som Leif
Fredblad (tandlakaren som också
spelade bandy vintertid), Kåre
Björck, Ove Thunell, Sven-Erik
\7iman, Benny Sjödal, Sven - Erik
"Pärlan" Johansson och duktiga
keepern Lasse \(/enngren gick man

rakt igenom seriesystemet.

Elvallen invigs
1,948 är ett stort ögonblick i GIF: s
historia då Ekvallen äntligen invigdes söndagen den 3 oktober med
fotbollsmatchen GIF - Essinges BL^g.GIF vann med 2-I. 1950 blir

det seger
t6

i Lilla DM.

Gurra vinner också bortamötet

mot Sirius med2-I inftir 3.000
personer på Studenternas i Upp-

Mellanår
Sedan ftiljer några mellanår och
laget är tillbaka i trean 1971. Käre
Björk och Rolf Hoglund har mottagit pris for t 5O seriematcher i Alaget. Det blir tre jobbiga år.
Generationsvdxlingen fträver sin
tribut. Frän t974 etablerar man sig
som ett stabilt lag i division 4. De
"gamla" Kåre och Benny står sig.
Nya namn dyker upp som Magnus
Elfving, Jesper Fellke, Bengt Kent
och målvakten Lars Sundström,

hedersmed.lem.

fotbollssektionen. Det står noterat
1940; "trots många forsök att fä
ordning på fotbollslaget har detta ej
lyckats. Det har blivit sämre for
varje match. Erik Johansson konstaterar att det ar lonlöst att fortsätta och ett sorgligt faktum är att
vi utgått ur serien och nedlagt fotbollen."
1946 är man igång igen med
start i kvalifikationsserien, som
vanns 1946, med uppfl)rutning till
klass tre som följd. Succdn fort-

1965 spelas en of<;rglomlig
match på Farstaborg mot Sirius
som har gjort en storsatsning och
bland annat vdrvat spelare som Leif
Eriksson, Totte Furukrantz och den
väildige måIvakten Arne Arvidsson
från Djurgården. Gustavsberg vinner matchen med 1-0 infor ett nytt
publikrekord på Farstaborg. Målskytt i den historiska matchen är
den gamle Djurgårdaren "Sump
Hugo" Andersson.

Andersson och Benny Sjödahl.

Farstaborg invigdes

pumpade luft i och sedan knöt
man ihop den.
Sryrelsen beslutar 19 1 4 att ingå
i Svenska Fotbollsforbundet.
Handlare \(/erner \Tassberg blir

Det är bdsta resultatet hittills.

sala. Våra målslqrttar var "Frigge"

På årsmötet L927 beslöt styrelsen att foreningen var skyldig att
hålla med boll. Fotbollen var av
lader med en springa i som man

vinner serien och gåt *pp i wåan.

Ny" framgåog* ftir fotbollen
1960 sätts rekord fot gjorda mål i
klass 2. 82 mål på 18 matcher.

1962 vinner GIF klass 1 och. 1962
vinner laget Divisio n 4. 1963 blir
GIF wåa i Division 3. Råsunda
Gustavsbergs ldrottsförening
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Arne Noding, Jannarna Persson
och Lundqvist. Bosse Rylander och
skyttekungen l,ars "Napperi'

Elroth.
Damfotbollen gör entrd
Fritidsnärmnden överlåter 197 |
damfotbollen åt föreninge n. I97 3
deltar damerna i seriespel. 1975
startar GIF Fotbollsskolan på
Munkmora grusplan. Mycket populzlrt.
Nu finns lag i alla åldersgrupper
på pojksidan efter några års problem att skaffa ledare. Nu blir det
också full satsning på ungdomsfotboll både ftir pojkar och for
flickor. 1973 vinner ert av
pojklagen sin serie i S:t Erikscupen.
1979 slär herrlaget AIK i Stockholms Cup, men stupar på

Hammarby i kvartsfinalen.

ommarfotb ollskolan startar
1997 under tiden 11 -' 14 augusti

till for fortsatt spel i division
*r^.Herrlaget är tillbaka i division

startar Gustavsberg sommar-

fem. Thots ansträngningar for att få
ihop spelarmaterial infor säsongen

S

GIF möterVärmdö

lF.

Foton denna sida Ryno

fotbollsskola tillsammans med
Adidas och Svenska Fotbollsforbundet, på Farstaborg, fot pojkar och flickor från 7 -I2 är.
Sommarfotbollskolan har sedan
blivit en årlig återkommande aktivitet som drar över 100 deltagare.

Quantz

Serieseger

Damlaget vinner Divisio n 4 1985.
I laget spelade Lisen Tempte, Mia
Bäckvik, Åsa Johansson, Hanne
Jessica Persson. Lisa Sand-

B0-talet åka "jojo" mellan ftran och

femman. Nu borjar grannklubbarna Jarla (sedermera Nacka
FF) Älta IE Boo FF, Varmdo IE
Djurö - Vindö att etablera sig och
konkurrensen om spelarna börjar
märkas. Positivt publikmässigt är
lokalderbyna.

Damlaget läggs ned
1992 vinner damlaget åter Division
serien och tar klivet upp i rrean.
Thänare for damlaget var den gamle
storspelaren Benny Sjodahl. Laget
räcker inte riktigt till och åker ned i
seriesystemet. Efter några år laggs
damlaget ner.

Ny storsatsning
1994 tar herrlaget åter klivet till
divisio n 4. Ny borjar man en ny
storsatsning. 1995 spelar man seriefinal i Divis on 4, mor Saltsjöbaden. Det blir forlust mor Saltsjöbaden infbr storpublik på Farstaborg.

komma igen med seniorerrla.

Bildande av GIF fotbollsklubb
Den 15 november 2005 var ett
historiskt ögonblick i Gustavsbergs

Gustavsbergs IF fotbollsklubb ar
vårt nya namn från är 2006.

Lingeb jar,Lotta Blom, Marita

Ollila,

2006 wingas Gustavsbergs fotbolls-

klubb att dra ur seniorlaget ur
seriesystemet. Men vi siktar på att

IF:s 100 fuiga historia då beslutades
nämlige4 att Gustavsbergs samtliga
sektioner bildar egna foreningar.

ftir damlaget

ström, Teija Ylikoski, Anna Hallberg, Missan Hallberg, Carina
Lönnberg Anne Ahtiranra, Karin
Engström, Marit Grenholm. Laget
tränades av den mångåriga målvakten i herrlaget, Bernt Högren.
Herrlaget bo \ar från slutet av

rialet

Framtiden ftir GIF fotboll
Planerirg av att rusta upp Farsta-

Jocke Edberg i närkamp medVärmdöspelare.

KvaI

till

wåan

borg pågår. W hoppas att Farstaborg i framtiden ska bli den naturliga samlingsplatsen for samdiga
fotbollsaktörer.
En satsning på ungdomsfot-

Under 2000-talet spelar herrlaget i
division ffe och 2002 kommer GIF
wåa i trean och fick kvala till division två. I kvalet mötte man Karlslund från Orebro Efter wå spännande matcher var det Karlslund
som drog det längsta stråer. Det är
vår bästa insats någonsin.

Mellanår
Sedan foljer några "mellanår igen.
En talang vid namn Oskar Enkel
debuterar i herrlaget endast 1 6 är
gammal. Oskar blir också utragen
till Stadslaget . 2003 degraderas
dock laget till division ftt^.
2004 anlitas Zorun Stojcevksi
tidigare spelare i IFK Goteborg och
Djurgården som tränare. Efter en
trög start klarar laget fornyat kon-

Martin Waldenström i kamp om bollen.

bollen med utbildade tränare och
bra träningsmöjligheter känns som
en framtida investering. Gustavsberg kommer att fortsätta vdxa.
Det ar darfor viktigr arr vi inom
fotbollen kan ta hand om alla ungdomar och erbjuda dessa möjligheter aff träna och spela fotboll.

ffakt. Äret därpå räcker inte mare-

Hannu Hauia
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GIF ftller 90 år
1996 fyller Gustavsbergs IF 90 år.
Samm a är besegrar man Älta i en
seriefinal på Farstaborg och tar klivet upp i trean.

o
o
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For ladies only

Stora framgångar i handboll!
Handbollen dr en relatiw ung sektion i GIF. Förvisso låir det ha spelats korphandboll i Gustavsberg redan på
4}-talet, men det var i samband med att den nya sporthallen på Ekvallen stod klar 1988 som man från kommunens sida ansåg att det fanns ett behov av någon idrottsverlsamhet under vinterhalvåret framftrallt ftr
flickor, som motvikt till dom pojkdominerade issporterna.
Av den anledningen anses Palle
Danielsson, tjänsteman på kommunens fritidskontor och med ett
forflutet inom Skuru IK, vata
handbollssektionens upphovsman.
Ordningen att ha verksamhet
enbart for damer och flickor består
och GIF Handboll ar idag en av
den handfull handbollsklubbar i
Stockholmsområdet som fokuserar
enbart på damhandboll.

Fokus på ungdomar
Sektionen har under alla år haft
ryngdpunkten i ungdomsverksamheten, dven om ett seniorlag har funnits av och dll. Under
I99}-talet då sektionen var nystartad präglades verksamheten av en
viss instabilitet och flera årskullar
spelare forlorades, mycket beroende
på svårigheter att rekryteru ledare
och tränare.
Det påstås ta minst en generation att bygga upp en stark klubbkultur dar medlemmar som slutar
som aktiva blir kvar som ledare for
få stanna kvar i gemenskapen. Där
har vi fortfarande en bit kvar, dven
om vi är på god väg.
Sjalvfallet ånns under den har
tiden liksom idag dven höjdpunkter, och en sådan som fortjänar ett
omnämnand"e är årskullen F-86
som ända sedan dom borjade som
ättaäringar 1994 hade exempellösa
framgångar och under hela sin tid
som ungdomsspelare lyckades ta
hem i stort sett varenda pris som
går att vinna.
Sex av spelarna sögs genast upp

av olika elitserielag så snart dom

blev seniore

r 2005.

Utbildning vid sekelskiftet
Runt sekelskiftet gjordes en medveten satsning dels på ledarutt8

Glada och lyckliga tjejer efter den årliga heldagsturneringen Gurrabollen på Ekvallen
Gustavsberg. Foto Hans-Erik Nygren.

i

bildning, och dels på att kontinuerligt starta en ny handbollsskola
varje år. I september brukar ett trettiotal forväntansfulla tjejer som just
borjat andra klass dyka upp på sin

till ett år innan

forsta träning.

Match efter ett halvår
Matchpremiären inträffar ett halvår

Infor säsongen 06107 år vi cirka
200 aktiva och for forsta gången
har vi nu stora och stabila årskullar hela vägen från juniorer fodda

senare, i januari, och man spelar då

-BB ner

kallad minihandboll på halvplan,
ftr^ utespelare, med betydligt mindre målburar och en boll av skum-

så

plast.

Våra spelare är nog de i Stock-

holm som är äldst när de borjar
spela, de andra klubbarna brukar
,rekrytera sina spelare ända ner
bland 5-äringar. Vi rycker oss ha

märkt att man inte producerar
bättre handbollsspelare for d.et.
Visst blir det mycket "stryk"

frr

oss dom forsta matcherna då man

tränat ett halvår och möter and.ra
lag som hållit på både ffå och tre
åt men där har vi en av poängerna
att hålla på med flickor, att det inte
bekymrar dem nämnvärt!
Det brukar sedan ta ett halvår
Gustavsbergs ldrottsförening
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våra tjejer år

ikapp och forbi.

De flesta håller på låinge
Det har borjar nu ge utdelnirg.

till dom

yngsta som då
kommer att vara fodda 1998.

Det pfugär ett aktivt arbete
med att skapa en klubbkänsla
och bygg broar mellan dom
olika åldersgrupperna genom
gemensamma cupresor, träningslager och internturneringar.
Bdsta ftirening två gånger
Vi är särskilt stolta över att vår

ålderspyramid inte är särskilt
brant, det vill säga har man väl
borjat spela handboll i GIF så
fortsätter man i hög utsträckning
genom hela skoltiden och upp
genom gymnasiet.
Detta i en tid då and.ra idrotter präglas av utslagning redan

innan man fyll, tio.

att nå en hogre serie än vi fortjänar.
Däremot kommer vi säkeft art prod.ucera en och annan talang som
har kapacitet atr spela på en hogre
nivå och att dom spelarna kommer
aff lämna oss när dom är passerade
som ungdomsspelare ser vi som

ofrånkomligt.

vill ocftså vara med
Slutligen - vi har märkt ett ökat
tryck av pojkar som vill borja spela
handboll.
Pojkar

Tova laddar för skott.Alexandra forsvarar.

namnkunninga elitklubbarna som
också sneglar på vära spelare då de
borjar närma rig junioråldern.

Vi tror på framtiden
Vad gäller framtida uweckling har
vi under dom senaste åren vdxt

med en åldersklass per år och det är
en takt vi upp fattar som lagom.
Inom eft par år kommer vi att
ha ett tillräckligt antal spelare srora
och duktiga nog arr ingå i ett nystartat seniorlag som därefter kontinuerligt kommer arr kunna ftllas
på med egna spelarprodukter.
Seniorlaget skall spela i en så
hog division som kuJit.n på dom
egna spelarna tillåter, vi kommer
inte att värva spelare utifrån i syfte

vägen

till klubben i grann-

kommunen, borjar med någon annan idrott, eller hamnar framfor
datorn. Vi uppfattar det lite som
klubbens själ aft vara en ren flickforening och formerna for en eventuell framtida pojkverksamhet återstår att fundera över.
En avgörande fräga är tillgången
på halltider, då vår tillgång till
sådana hittills inte ökat i den takt
som motsvarat tillvdxten i vår verk-

De sportsliga framgångarna har
inte låtit vänta på sig. Sedan 2002
har vi årligen deltagit med hela foreningen i Östersund cup som alltid
inträfår mellan nyår och ffeftondan, och wå av gångerna har vi där
blivit bästa forening totalr, rrots arr
det deltar fler pojk- än flicklagl
I seriesystemet i Stockholmshandbollen ligger vi undanragslost i
den övre halvan av den högsta
serien i respektive åldersklass, tillsammans med de berydligt mer

Klubbens rjåil
Vi har ryvtur inget att erbjuda dem
idag, och vi vet inte om de då tar

samhet.

Den fordubbling ett pojktillskott på sikt skulle innebära skulle
riskera att utarma verksamhetens
kvalitet både for flickor och pojkar,
så länge inget radikalt sker på hall-

fronten
Johann Hampl
Foton dznna sida Dan Larsson

Hård närkamp i en av Gurrabollens
klubbmatcher. Erika får en tryckare vid ett
genom brott.

Inte minst finns det många brorsor
som blivit sugna när dom märkt
hur kul syrran har på handbollen,
men det kommer flera forfrågningar i veckan dven "utifrån" om
vi inte skall borja med verksamhet
for pojkar snarr.

l- rrrlrrrrrr

Kantskott av Mickis, matchens lirare, när de
mötte tränarkåren under Gurrabollen.
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Se mer på hemsidan
I
www. gu stavsbe rgh an d bo l. n u
I
I
För att bli medlem kontakta ordforande
I
I
Johann Hampl på tel.08-570 3l I 03,
T
0709-73 56 22, e-post johann.hampl@telia.com
I
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Välkommen!
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Flickor -95 tackar för god match.

Gustavsbergs ldrottsforening
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GIF Orientering

Vi hittar

al ltid

hem!

Stora saker har intråiffat under de senaste tio åren ftir orienteringssektionen.
Generellt kan man såiga att från sektionens glansdagar pLTO- och 80-talen via en ganska jobbig stagnationsfas
på 90-talet har vi nu gått över till ett lugnt och behagli$ skede. Idag handlar det mest om att göra saker som
den begränsade skaran aktiva trivs med och tycker åir roliga.
en minnesfond i hans namn instiftades. Varje år delas medel ur fonden ut dll lovande juniorer och
yngre seniorer.
På vårkanten affangerades en
tävling med 1500 deltagare vid
Tjuswik. Vi anord.nade en lokal
politikerkamp i skogen och tipspromenad från Gustavsberg.

Petter Haraldsson blev uttagen

till juniorlandslaget och Johan
Strandberg vann skol-SM.
Från och med 2002 borjade vi
anmäla oss till tävlingar via
Internet och alla uwärderingar visar
att systemet fungerar utmärkt och
att orienterarn a år nöjda.

Klubbtidning
Vår tidning Orientexpressen firade
40 års jubileum och utkommer
fortfarande idag med sex nummer

Orientering är kul, men det gäller att vara koncentrerad.

om året.
Ja, men vad är det som har hant?
1997 infordes sektionsavgift
och vi borjade diskutera orn vi
skulle bilda en egen fristående forening. Äret därpå arrangerade vi en

mycket lyckad tävling

me

d

2.000

fett. Han blev också uttagen till
JVM. Han vann också lång-SM
vilket dven vår schweiziska klubbmedlem Regula Hulliger gjorde.
Regula vann också SM-guld och
Skogssports Juniorcup

deltagare.

Klubben samlade också många
egna medlemmar vid egna arrangemang. Som exempel kan nämnas
att Sprint-KM detta år samlade 44
deltagare dll starten vid Tjuswik.
Detta år blev Jonas Haraldsson
Svealandsmästare och en stor nyhet
inom orienteringssporten infordes,
nämligen en elektronisk stämplingsmetod som heter Sport ldent.

Full fart på juniorerna
Är 2000 var våra duktiga juniorer i

3.700 orienterare på Brevik

juniorer att lämna klubben. De

L999 var vi återigen tdvlingsarrangörer, denna gång med en
nationell tävlirg ute på Brevik.
Jonas Haraldsson var med och
vann nordiska mästerskapen i sta-

flesta gick till Järla, men också andra Stockholmsklubbar fick nöjet
att ta emot vära trevliga ungdomar.
Den 18 februari 2001 avled
Björn Nordin mycket hastigt och

20

farten. Johan Strandberg, Dan
\(/ester och Stina Andreasson vann
1O-mila i ungdomsklassen tillsammans med Anders Holmberg som
springer for grannklubben JårIa.
Diskussioner om sammanslagning med Jarla påbörjades med
resulterade inte i någon handling.
Samtidigt borjade många av våra

Gustavsbergs ldrottsförening

I

00 år

Diskussionerna om en klubbstuga tog på allvar fan och mest
aktuellt var forslaget om att placera
den vid Eked.al.

Under 2003 fortsatte klubbstugediskussionerna men nu med
Edsberg vid Kvarnsjöt som tilltänkt plats.

Minskat orienteringsintress e
Äterigen var det dags aft anordna
en vårtävling. I april gick den av
stapeln i snö och rusk. Deltagarantalet var end.ast 900 stycken och
det berodde inte enbart på vädret.
Om man tittar tillbaka ser man
en rydlig minskning av antalet deltagare vid alla orienteringstdvlingar.
Vad det beror på är det svårt att
säga, men en orsak ar nog att konkurrensen från andra aktiviteter har
blivit större.
Nästa års tdvling ägde rum lite
senare på vårkanten nämligen

i

mq. tenden med relativt fä. deltagare holl i sig - endast 900 deltagate kom.
Sprint-KM ftllde 25 är och
Dan Wester och Stina Andreasson
tilldelades GIF :s ungdomsstipen-

VäI värt att nämnas är att våra
klubbmästersk ap aff angerades for
BO:e gången i obruten frljd i juni.

Våilkomna alla nya Våirmdöbor
En tillbakablick vis ar att vi arrangerar mer och springer mindre kan-

dium.

ske man skulle kunna säga. Men

Klubblokal

det år dags att borja vädra morgon-

"Vision Farstaborg" och klubblokal
dar diskuterades for forsta gången.

luft.

Orienterarna har i många är

hyrt en lokal i Gustavsberg som
kallas "Kullen". Värmdö Föreningsråds arbetsmarknadsproj ekt

Många nyinflyttade Varmdöbor
är intresserade av skog och natur
och måhända kommer orienteringen att vdxa i popularitet igen.
Lotta Valentin

DONA skulle starta och de var i
behov av en lamplig lokal. Därfor
sa vi upp lokalen und.er 2005.

Köp en kasrta istället!

Årets tävling ägde rum vid Viks
skola och var ett ungdomsarrangemang. 750 nöjda deltagarc från
hela Stockholm samlade den och
Tullinges ungdomar segrade.

Nyfiken på
Värmdökartor?
Gå in på vår hemsida: gifol.net.
Där hittar Du allt om våra kartor,
var Du kan kopa dem hur man
beställer d.em via nätet.

Natt-KM
Dessutom anordnade vi under ffå
kvällar i oktober Natt-KM for alla
klubbar i Stockholm som ville ha
hjalp med det. Sammanlagt dok t4
klubbar upp och njöt av Gustavs-

Testa naturpasset

bergsskogarna.

Arrangemanget blev mycket
uppskattat och darfor kommer vi
att köra tdvlingarna dven 2006.

Det blir årets andra stora aktivitet eftersom vi den 3 maj anord-

Foto Kenth Samuelson

Biörn Nordin

om Gustavsberg.

i

landslaget
Vår mest framgångsrika orienterare
genom tiderna är Björn Nordin
(fotot ovan). För alla sina framgångar fick han Svenska
O rienteringsfo rb undets fo rtj äns tplakett i silver 1995. Tyvärr gick
han bort red.an fu 2001.

Målfunktionären Anneli i lugn aktion.

Naturpasset 2006 består av 55 st
orienteringskontroller, som du i
din egen takt tar när du vill fram
till den 10 september 2006.
Kontrollerna sitter i skogarna söder

Försåiljningsstdllen
Ett Naturpass med en orienteringskarta med alla kontroller inritade
kostar 50:-.
Det säljs i kundtjänsten på
Coop Forum i Gustavsberg, Sportringen Mölnvik och genom Åke
Andreasson (08-570 305 50).

nade Distriktsmästerskap

Orientering ftir hela familjen

av maj. På plats fanns också flera av

Vill du bli medlem?

i Sprintorientering for Stockholm vid
Kvarnberget i Gustavsberg i början
de politiska partierna

i kommunen,

vilka ställde upp i en femmannastofett som vanns av socialdemokraterna.

Kolla in på vår hemsida httpzl lgifol.net
Kontakta ordföran de LomaValenti n,
tel. 08-570223 05 eller e-post: ollotta@hotmail.com

Gustavsbergs ldrottsförening
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Kommunen har ordet

Hundraär av gemenskap
En av kommunens viktigaste och trwligaste jubilarer i år är Gustavsbergs IF! Hundra år - en respektingivande
åIder. Thnken windlar när man tänker på hur -årg" fotbolls- och handbollspassningar, sliridskoskiir,
orienteringssteg i skogen och badmintonslag som hunnits med under alla dessa år.
Idrottsrörelsen är en av samhällets
viktigaste krafter och en av de enskilt största folkrörelserna i Sverige.
Drygt tre miljoner människor är
medlemmar i någon idrottsförenirg och de flesta av dem är aktiva

ståndet i fotbollslandslagets genrep
infor fotbolls-VM 1958. Farstaborg
var fylld av unga och gamla som
hade kommit for att se sina idoler

utövare.
Ö,rer en halv miljon engagerade
och besjälade ledare gör ett ovärderligt arbete for att barn, ungdomar och vuxna ska kunna ägna sig
åt sin fritidssysselsättning: idrotten.

dens unga fotbollsspelare.

Stolt tradition
Här i Gustavsberg finns en stolt
tradition med mycket framgångsrik
idrottsverksamhet.
Många gånger har jag hort historien om hur det var när Gustavsbergs IF:s A-lag fick stå for mot-

Nacka Skoglund, Gunnar Gren
och Nisse Liedholm spela mot byg-

bilden är gemenskapen. Ärren om
minnen av svettlukten i omklädningsrummen, gladjen vid vunna
turneringar, ilskan över missade
möjligheter och snöpliga forluster
också finns dar så är det - framfor
allt - gledjen i aft höra till, att
sparka boll och ha roligt som är det

Internationell arena
Så sent som i vintras fick vi åter
uppleva stor, internationell idrott
har på hemmaplan. Aldrig kommer
vi väl att glomma känslan när
Mongoliet visade spelgladje i ordets
allra bästa bemärkelse i Bandy-VM

Varmdo!

på Ekvallen.

hundra är till av

Mina egna minnen från tiden
som GlF-fotbollsspelare på Munkmora, Elwallen och Farstaborg är
många. Den starkaste minnes-

bestående minnet.

Idrotten är viktig och darfor
måste

vi fortsätta

Grattis GIF

satsa på den

i

- vi

ser fram mot
gemenskap!

Anniha Andersson (s)
ordfiiranfu, Barn- oclt
ungdomsnämnd.en

Bred arenasatsning
ivärmdö kommun
Värmdö är en av de snabbast växande kommunerna i landet med en hög
andel unga, 25 procent av invånarna är under 15 är. Att det finns flexibla
idrottsanlaggningar som är tillg2ingliga för många olika behov är en viktig
ftirutsättning ftir en meningsfull fritid, inte minst ftir barn och unga.
Det gäller dessutom att skapa ytor
for mer spontana idrottsverksamheter runt om i kommunen. Ett
program fbr arenauweckling for
åren 2006 och 2007 har antagits av

kommunfullmäktige.
Vad hiinder då i Gustavsberg?
I Gustavsbergs centrum byggs en
badanläggning for alla som ska stå
klar i december 2007. Den kommer att innehålla en motionsbassäng, en undervisnings- och
rehab b assäng, dventyrsavdelning,

utepool, relaxavdelnitg, möjlighet
till motionsträning samt ett mindre
cafö.
22

Inom det nya rekreations- och
idrottsområdet mellan Ekvallen
och Osby träsk i anslutning till
stora centrumparkeringen ska en
ny konstfryst isbana under tak anläggas. Under vårlsommarlhöst ska
samma anlaggning kunna användas
som en yta for spontanidrott och
olika arrangemang
På Munkmorafiiltet uppfors en
näridrottsplats avsedd for olika
spontana aktiviteter. Samtidigt
byggr en mindre utomhusscen. I
parken kommer en bouleb ana
komplefteras med storschackspel.
Ett kortare belyst motionsspår ska
också skapas i området.
Gustavsbergs ldrottsforening
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På Farstaborg kommer en ny

byggtad uppforas som ska innehålla omklädningsrum och möjligheter till foreningslokaler. Ny belysning ska monteras vid fotbollsplanen och som etapp wå planeras
en enklare friidrottsanlaggnitg
med allvädersunderlag och en utbyggtad av nuvarande träningsplan.
För att bevara känslan från forr
kommer det nuvarande klubbhusets renoveras varsamt.
HansÅhe Antonsson
- o clt fritids c h ef

ungdorns

Värrndö hommun

Värmdöföretag som gratu lerar
Gustavsbergs lF 100 är
Vi tackar dem för deras stödl
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Du träfår oss i vår gemensamma
valstuga i Värmdö Köpcenrrum (Mölnvik)
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Jubileumsmiddag
lördag 30 september kl. 19.00 i sporthallen på Eftvallen
. Utdelning av fortjänstmärken och priser .Disco

. Hyllnirg

^u

jubilaren

Buft

med bl.a. marinerad kotlettrad och potatissallad, laxtårta,
ost och kex samt kaffe med Varmdötårta från Mats Eriksson
Catering.

Bilett till middagen kan köpas av din GlF-klubb eller att du sätter in avgiften
kronor på pg 28 51 34

- 3.

Mottagning

Utstäl Ining

Itirdag 23 september kl.

Gå och se vår
utstdllning om GIF från
28 augusti till 13 september i Runda Huset.

14-LTiftireningslokalen på Eftivallen.
Alla hiärdigt välkomna!

lubileumsskrften

delar vi ut gratis

Vi hoppas att du tycker att den är bra.
Vår ekonomi är dålig.
Vi ser darfor garna att du sätter in
en slant på pg 28 51 34-3 och
därmed hjälper
till foreningen.

som ar 275

Vill du bli medlem?
Gustavsbergs IF är en idrottsallians med en huvudforening och fem
juridiskt sjdlvständiga klubbar. Hela alliansen har idag totalt drygt
1200 medlemmar. Idag finns fem klubbar inom Gustavsbergs IF:s
allians:

. Badminton . Bandy . Fotboll . Handboll . Orientering

till med ett bidrag

Är du, ung som gammal, aktiv eller passiv "sugen" på att bli medlem så kontakta den klubb du är mest intresserad av:
Badminton Michael Hällstrom, tel.57I 684 46, www.gusbad.se

Bandy
Fotboll

Torbjorn Andersson tel. 570 203 53, www.gustavsbergsbandy.se
Hannu Havia, teI. 570 3I4 29, www.sustavsbergsfotboll.se
Handboll Johann Hampl, teI. 570 3II 03, www.gr,$tavsberghandboll.nu
Orienteringlotta Valentin, tel. 570 223 05, http://gifol.net

Stort tock!

Täck till NackaVarmdoPosten och
Värmdöj ournalen for foton.

G

ustavsbergs

Telefon 08

- 574 002 90 .

I

d

rottsfören i ng

Fax 08 - 570 362 34 . E-post kansli@gif.a.se
Adress GlF, Box 14, 134 2l Gustavsberg

