
 

ÅRETS 
IDROTTSGÄRNING

Iryna och Maks generositet med tid och resurser är 
ovärderligt för de barn och unga som flytt sina hem i 
Ukraina. De har arbetat outtröttligt för att ukrainska 
barn ska hitta in i det svenska föreningslivet genom att 
erbjuda prova-på aktiviteter och agerar både tränare 
och tolkar. 

 UNGDOMSLEDAR-
PRISET

Sebastian Pollack
Svaide Roma SOK
Sebastian Pollack är en 
engagerad och noggrann 
löptränare och gymnastik-
tränare inom paraidrotten. 
Han har alltid glimten i 
ögat och är en förebild 
för nya ledare inom para- 
sporten.

Oskar Stillman
Visby Atletklubb
Oskar Stillman är inte bara 
en ledare som aldrig missar 
en träning och ger Visby 
Atletklubb all sin lediga tid, 
han har också kämpat sten-
hårt för att klubben ska ha 
en träningslokal efter att de 
blev uppsagda i sin tidigare 
träningslokal. 

Hans Stenström
Visby Boxningsklubb
Hasses roll som boxnings-
tränare går långt utanför 
ringen, han har räddat många 
ungdomsliv från kriminalitet, 
narkotika och familjevåld 
genom att engagera dem i 
föreningen. Han är noga med 
att visa att han bryr sig om 
alla boxare i föreningen och 
hjälper många flyktingar att 
hitta glädje i föreningslivet. 

Camilla Kostur
Visbygymnasterna
Camilla har med sitt brin-
nande engagemang motive-
rat, peppat och instruerat 
många hundra ungdomar 
och är en avgörande del i 
att Visbygymnasterna har 
en framgångsrik verksam-
het som nått nationella 
framgångar. 

ÅRETS 
EVENEMANG

ÅRETS 
 IDROTTSFÖRENING

ÅRETS 
UNGDOMSFÖRENING

Klintehamns IK är föreningen som erbjuder akti-
viteter för alla, barn, ungdomar, vuxna och äldre 
och utbudet är stort. De är extra stolta över är hur 
samhället har slutit upp bakom deras nya damlag 
som lockar publik till Klintevallen. 

Team Gotland volleybollklubb såg potentialen i 
den perfekta sanden på Tofta och såg till att få 
den Svenska beachtouren till Gotland. Det blev 
ett mycket lyckat, välbesökt och uppmärksammat 
evenemang. 

Under ledning av Janne Wahlen fick Team Gotland 
den Svenska beach touren till Tofta Gotland. Det 
blev ett mycket lyckat, välbesökt och uppmärksam-
mat evenemang. 

Gotland Grand National är inget mindre än 
världens största endurotävling och har nått ut både 
nationellt och internationellt. Eventets värdegrund 
är tydlig då de särskilt lyfter fram tjejer i en annars 
traditionellt grabbig sport.

Wisbycupen är unik med sitt fokus på deltagande 
och inte resultat samt kombinationen läger och täv-
ling vilket skapar en stöttande och social miljö. Se-
dan 2004 har Wisbycupen varit ett årligt event som 
2022 hade 1500 deltagare varav 1100 var hitresta. 

SISU-
PRISET

IDROTTSLEDAR-
PRISET

Joakim Sjöstrand
Endre IF
Joakim Sjöstrand kombinerar 
ett aldrig sinande engage-
mang, innebandykunskap 
och förmågan att skapa 
trygghet och glädje i laget 
han tränar. Hans känsla för 
detaljer bidrar till att han 
utvecklar både den enskilda 
spelaren och laget. 

Ulrika Nikolausson
Svaide Roma SOK
Ulrika ”Ullis” Nikolausson 
kombinerar bestämda åsikter, 
skinn på näsan och att alltid 
våga stå upp mot orättvisor 
med att vara inspirerande 
och sprida glädje. Hon har 
varit ledare i Svaide Roma 
SOK i 30 år och frontfigur i 
Svaide Romas ”tjejgäng”.

Tomas Holmqvist
Klintehamns IK, Sanda IF
Ett hedersord i Tomas ”Hon-
ken” Holmqvists ledarskap 
är bredd, alla ska få vara med 
efter sina förutsättningar och 
alla har lika stor betydelse. 
Han är inte bara en uppskattad 
tränare och ledare han är också 
en genuin person, glädjespri-
dare och stämningshöjare. 
 

Visby IBK har i många olika former arbetat för 
att alla barn ska få tillgång till att spela innebandy 
oavsett var de bor. Spontaninnebandy är en sats-
ning som gratis, enkelt och kul och tar tillbaka 
innebandyn där den startade – på gatan. 

Norra Gotlands Ridklubb är unika när det kom-
mer till att inkludera många olika grupper inom 
ridsporten. De har lyckats med något som många 
ridklubbar inte har gjort, behålla pojkar. Två år i rad 
har de ställt upp med ett pojklag i ponnyallsvenskan 
och de vann serien på Gotland.

Trots att VIF Gute Friidrottsklubb fick ställa in 
och ställa om träning och tävling under pandemin 
så visade deras aktiva ungdomar imponerande 
resultat när de väl började tävla. Näst upp är Gu-
tegalan i juni och förberedelser för Island Games 
2023.  

Ett av Visby TKs recept på framgång är att de 
introducerar ledaransvar och tränaryrket tidigt 
till de unga som visar intresse och mognad. De 
fokuserar även på samverkan med skola, utveckling 
av evenemang och stoltserar med att överlägset ha 
flest LOK-stödssammankomster på Gotland.

Jorma Jääskeläinen
VIF Gute Friidrottsklubb

Torgny Lindgren
Fårösunds GoIK, 
GMF:s Bilklubb m fl

Kent Nilsson
Hemse BK, 
Sudrets HC m fl

Ulf Nilsson
Gotlands Bro OK

Eva Sandin
Visby BHK, Wisby SS

FÖRTJÄNST-
TECKEN I GULD

Jonn Boman
Gotlands Bro OK

Anders Eneqvist
Fardhem Garda BK

Magnus Eneqvist
Fardhem Garda BK

Kristina Karlsson
Väskinde AIS

Eva-Pia Mattsson
IF Hansa-Hoburg

Rolf Mattsson
Hablingbo IK, Sudrets HC, 
IF Hansa-Hoburg

Valter Möllerström
Fårösunds Båtklubb

Daag Pedersen
Visby IBK

Urban Sandgren
Wisby City SK

Jonas Thunberg
Gotlands Fäktklubb

Pernilla Thuresson
Wisby SS

Markus Wahlgren
IFK Visby

Saga Öfors
Svaide Roma SOK/Gotlands 
Fäktklubb

FÖRTJÄNSTTECKEN I SILVER
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Foto:
Oskar Pedersen, Flocken Produktion AB
Lovisa Berling (Swedish Beach Tour Tofta)
Visbygymnasterna (Wisbycupen)
Dary Karina (Gotland Grand National)

Scensponsor:Vem utser pristagarna? 
De flesta av priserna är utsedda RF-SISU Gotlands idrottsakademi som består av 18 ledamöter vilka är Björn 
Ahrling (ordförande) Nils-Åke Axelsson, Gunilla Fohlin, Thomas Gottfridsson, Elin Gustafsson, Annki Hult-
man, Lars Jakobsson, Jorma Jääskeläinen, Pia Karlström, Johan Lundin, Peter Nilsson, Örjan Nilsson, Kjellåke 
Nordström, Lena Rylander, Tom Siltberg, Marie Söderberg, Theres Tofftén, Barbro Wettersten

Iryna 
och Maks 
Shevchuk 
Visbygymnasterna

Visby IBK 
Spontan- 
innebandy

DK Bottenskraparna har lyckats att attrahera ung-
domar till en tuff  sport men inte duckat för tuffa 
värdegrundsfrågor. I DK Bottenskraparna räknas 
alla och alla får vara med och deras värderingar 
genomsyrar hela föreningen. 

 IF Hansa-Hoburg har flest idrotter samlade under 
en förening på Gotland. De erbjuder allt från 
fotboll, bordtennis och orientering till baseball och 
gymnastik, men även motionsgympa och motions-
badminton. De aktiverar unga som gamla och har 
numera barn i kö för att få idrotta hos dem. 

ELDSJÄLSPRISET

Jesper Forsman
Svaide Roma SOK
Desideria Skol IF m fl
Jesper Forsman är aldrig 
rädd för att starta nya 
aktiviteter och sprider 
glädje och energi i alla 
sina projekt. Hans enga-
gemang är extra stort 
för barn och unga med 
funktionsvariationer och 
han ser alltid lösningar 
och inte problem för att 
kunna inkludera alla. 

Mattias Ahlgren
Gotland Padel club, Visby 
IBK, Östergarns IK

Gustav du Rietz
Almedalens Bouleklubb
Gustav du Reitz är offici-
ellt Mr Boule på Gotland 
med sitt outtröttliga en-
gagemang. Han har varit 
aktiv sedan 1991 och fixar 
med allt: han är tävlings-
ledare på Visbyspelen, 
är på plats vid uthyrning 
av boulecentrat och fixar 
med resor och boende 
när lagen har seriemat-
cher på fastlandet. 
 

Klintehamns IKSwedish Beach 
Tour Tofta
Team Gotland 
volleybollklubb

Visborgs OK Norra 
Gotlands RK

DK Botten-
skraparna

Wisbycupen
Visbygymnasterna

FC Gute Visby TK

IF Hansa-
Hoburg

Gotland 
Grand 
National
EMX Gotland/
Nordic Sport 
Event

Anki Boman
Gotlands 
Trampolin & 
Tricking Klubb/
Fårösunds GoIK

VIF Gute 
Friidrotts-
klubb

Under året har FC Gute gjort stora utbildnings- och 
utvecklingsframsteg. De rapporterade imponerande 
1200 utbildningstimmar 2022 varav 92 timmar från 
paraverksamheten. FC Gute har knäckt koden hur man 
använder folkbildning i sin vardagliga verksamhet.

Anki Boman har ett brinnande intresse för folkbild-
ning och sätter alltid barn, ungdomar och deras 
föräldrars utbildning i första rummet. Hon är känd 
för att vara en engagerad, omtänksam och drivande 
person och driver gymnastiken i Fårösunds GoIK och 
Gotlands Trampolin & Tricking Klubb.

Priset delas sedan 
1942 ut av  

Gotlands Tidningar 
och  RF-SISU Gotland

för  årets idrotts- 
prestation. 

Priset delas ut  
18 februari på  
Idrottsgalan.

GT-GULDET

I Visborgs OK når folkbildningen alla åldrar i för-
eningen och genomförs för alla målgrupper; aktiva, 
ledare, funktionärer och även anläggningsfixargruppen. 
Från att folkbildningen mest var en metod som man 
arbetade med i ungdoms- och junior/senior verksam-
heten är det nu en del av all verksamhet.

Mattias Ahlgrens är dol-
disen som ena stunden 
är evenemangsvärd hos 
Visby IBK engagerad 
i moderklubben Öst-
ergarns IK och andra 
stunden fixar med Got-
land Padel League. Han 
jobbar i det tysta men 
han är alltid en klippa 
att luta sig emot.

HEDERSPRISET

Tilldelas en person
 inom idrotten som skapat 

beundran och respekt, 
och vars bestående insatser 
berikat gotländsk idrott. 

Wisby strand
lördag 18 februari 18:0020
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Välkommen till årets idrottsfest
Lördag 18 februari kl 18.00

En galakväll fylld med underhållning, middag 
och utdelning av idrottspriser för 2022.

Dans, efterfest och mycket mer!

Biljettköp: www.nortic.se

Wisby strand, lördag 18 februari 18:00

Välkommen till årets idrottsfest!
En galakväll fylld med underhållning, middag och utdelning av 

idrottspriser för 2022. Dans, efterfest och mycket mer!

Biljettköp: www.nortic.se

HETeknik &
Event AB


