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 Wisby Bollklubb (Ur Wisby Bollklubb 1878–1978)  

Den 17 augusti 1890 skänker klubben en gammal silverpokal från 1795 som skulle tävlas i bakpärk vid 

större tävlingar inom ön. Pokalen vanns första året av Visby Pärkspelare: Emil Nyberg, pärkkarl, Wilh. 

Nyberg, J.H. Bachér, John Munthe, John Hellgren, Anatole Lindström och Fred Lindström. Pokalen är 

ständigt vandrande och erövrades 1977 vid Stångaspelen av Vallstena IF.  

1892 vann Halla  

1894 vann Dalhems Bollspelare  

1913 fick Wisby Bollklubb en inteckning I Östergrenska vandringspriset för sin mångsidighet.  

1918 inteckning i Östergarnspokalen  

1925 i Wåg mot FGI Stockholm vann klubben båda pärkarna. I varpa vann däremot FGI med en 

poäng. Detta Innebar att vandringspriserna bytte ägare. I tävlingar mot Varpans Vänkrets vann 

klubben både parken och varpan och därmed de båda vandringspriserna. Klubben hade satt upp ett 

ståtligt vandringspris i varpa.  

1928 Vid årsmötet utlovade Nils Friberg i syfte att stimulera intresset för varpa att skänka ett 

vandringspris att tävlas om av klubbens medlemmar. Första tävlingen skulle bli i samband med 

klubbens 50-årsjubileum.  

1929 Från Fredrik Bolling I Gävle fick klubben 50 kr till Inköp av vandringspris i varpa.  

1930 WBK erhöll de båda pokalerna i pärk och varpa för alltid.  

1933 3 augusti gästade klubben FGI I Stockholm och hemförde för allt Erik Ljungbergs vandringspris i 

bakpärk, medan stockholmarna fick ny inteckning i det av klubben uppsatta vandringspriset i varpa.  

1937 gick tävlingen mellan klubben och FGI i Stockholm i Åhsbergska hagen och där lyckades 

klubbens kastare hindra stockholmarna att ta hem vandringspriset för alltid.  

1942 Beslöts att inköpa fyra pris för varje klass i kulkastning och två pris i centimeterstävlingen. Det i 

tävling med FGI erövrade vandringspriset skulle uppsättas som vandringspris i centimeterkastning. 

Vid årsmötet meddelas att Kjell Wiman uppsatt ett ståtligt vandringspris, ett s.k. träningspris i 

centimeterkastning under ordinarie träningskvällar. Det blev ett framgångsrikt år för klubben och 

man åter igång tävlingsutbytet med andra dubbar. Vid Stångaspelen försvarade pärklaget med 

framgång de gamla traditionerna som ett välspelande, ärligt och slagkraftigt lag. Tävlingen 1 varpa 

mot Tre Svärds Varpklubb vanns med 9–7 och sedan blev det seger efter en jämn kamp mot FGI i 

Stockholm I Åhsbergska lagen och första inteckning i av Emil Appelquist nyuppsatt vandringspris. Mot 

Visby Varpklubb blev det en seger och en förlust och en första inteckning i vandringspriset mot 

varpklubbens tre. Vandringspriset I centimeter erövrades av Thor Odin med brodern Rolf på andra 

plats. Det nyuppsatta träningspriset vanns av Thor Odin.  

1946 Erik Lundgren vann klubbmästerskapet i båda kula och centimeter, tog klubbens Tränings för 

alltid och fick fjärde inteckning I vandringspriset i cm.  
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1947 Klubben vann klubbmatchen i Stångaspelen mot FGI med 3–1 och därmed tog hem Emil 

Appelquists ståtliga vandringspris för alltid.  

1948 I varpa fick klubbens sin första inteckning I det nyuppsatta vandringspriset "Konsul 

Åkermans minne".  

1950 Tre Svärds Varpklubb erövrade för alltid Degermanska vandringspriset.  

1951 I tävlan om Ivar Sellergrens nyuppsatta vandringspris enligt handikappslistan vann  

Helge Christiansson före Ulle Stenbom och Thor Ödin.  

1953 Vid 75-årsjubllet fick klubben motta konsul Otto Åkermans vandringpris för alltid. Genom sin 

seger i centimeterskastningen fick Erik Lundgren 7 poäng i det av Gotlands Idrottsförbund i samband 

med 75-årsjubileet skänkta vandringspriset. Uppgörelsen med FGI hölls på Järvafältet och blev en 

stor seger för stockholmarna som därigenom fick första inteckning i det av Gotlands 

Andelsslakteriförening uppsatta vandringspriset.  

1955 På eftersommaren utkämpades en klubbmatch mot Visby Varpklubb om ett av Lars-Eric Siltberg 

uppsatt vandringspris och där tog Visby Varpklubb sin första inteckning.  

1956 På hösten gick den andra tävlingen mot Visby Varpklubb och då fick Bollklubben sin första 

inteckning i Lars-Eric Siltbergs vandringspris.  

1957 I varpa vann Bollklubben båda matcherna mot Visby Varpklubb och kom därmed upp till tre 

inteckningar i vandringspriset I klubbmästerskapet i centimeter hemförde Erik Lundgren för alltid det 

Appelquistska vandringspriset, som man kastat om sedan 1947. I kula vann han för fjärdegången å 

rad och uppnådde därigenom 28 poäng, vilket tillförde honom det av Gotlands Idrottsförbund 1953 

uppsatta vandringspriset för alltid.  

1958 Klubben fick sin andra Inteckning i vandringspriset i varpa, där FGI också har två. KM hölls i 

samband med jubileumsfirandet på Kronholmen. I cm segrade Bertil Johansson som därmed fick sin 

första inteckning i Karl Sture Wlckmans vandringpris. I samband med jubileet donerade Erik Lundgren 

två ståtliga silverkannor som vandringspris I kulkastning för tvåmannalag. Första segrare blev Erik 

Lundgren och Frank Sjögren.  

1959 I klubbmästerskapet vann Bengt Lundgren i cm och fick Inteckning i vandringspriset. Kula vann 

Erik Lundgren och fick inteckning i vandringspriset. I klass B Alex Pettersson och fick inteckning i 

vandringspriset och I klass C B. A. Pettersson inteckning i vandringspriset. Extratävlingen om Erik 

Lundgrens vandringspris vann Bengt Lundgren.  

1960 Vid klubbmästerskapen i cm segrade Harry Netzel fick inteckning i vandringspriset. I kula vann 

Erik Lundgren andra inteckningen i vp. Och I klass B Ulle Stenbom som tog vandringspriset för alltid. I 

klass C Frank Sjögren sin andra inteckning I Nils Klintborgs vp. Klass D Rolf Odin inteckning I Harry 

Netzels vp. Tävlingen avslutades med poängkastning om Erik Bolins vp. (sex pokaler i fodral) vanns av 

Erik Lundgren. Årets träningspris tilldelades Albert Nilsson.  

1961 klass B segrade Frank Sjögren. Klass B segrade Frank Sjögren före Rune Nilsson och Albert 

Nilsson, i klass C Erik Lundgren före Alex Pettersson och Helge Christiansson och i klass D Sune 
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Brolund före ^er Pettersson och B. A. Pettersson. Samtliga segrare erhöll inteckning i vandringspris. I 

tävlingen om Erik Lundgrens vandringspris för tvåmannalag vann Erik Lundgren och Albert Nilsson. 

Gust. Hellström fick första inteckning i Erik Bolins pris i poängkastning. I Stångaspelens odboysklass 

segrade klubbens lag: Gust. Hellström, Albert Nilsson och Harry Netzel.  

 

1962 Klubbens mästerskap i kula hölls på Toftagården med cm i Åhsbergska hagen dagen före. I cm 

vann Erik Lundgren före Frank Sjögren och Ulle Stenbom klass A och Alex Pettersson klass B före B. A. 

Pettersson. Kulkastningen vanns av Erik Lundgren.I klass B vann Ulle Stenbom och Eric Jolby och G. 

Bäckman, klass C vanns av Alex Pettersson och klass D av Helge Christiansson. Samtliga segrare erhöll 

Inteckning i resp. vandringspriser. I tävlingen om Erik Lundgrens vandringspris för tvåmannalag vann 

Bengt Lundgren och Rune Nilsson. Poängkastningen om Erik Bolins vandringspris vanns av Ulle 

Stenbom. Handikapptävlingen under träningskvällar vanns av Gust. Hellström.  

Klubbens mästerskap i kula hölls 1962 på Toftagården med cm i Åhsbergska hagen dagen före. I cm 

vann Erik Lundgren, klass A och Alex Pettersson klass B. Kulkastningen vanns av Erik Lundgren. I klass 

B vann Ulle Stenbom, klass C vanns av Alex Pettersson av Helge Christiansson. Samtliga segrare erhöll 

inteckning i resp. vandringspriser. I tävlingen om Erik Lundgrens vandringspris för tvåmannalag vann 

Bengt Lundgren och Rune Nilsson.  

Poängkastningen om Erik Bolins vandringspris vanns av Ulle Stenbom. Handikapptävlingen 

träningskvällar vanns av Rune Nilsson Klubbmatchen mot Visby Varpklubb vanns av Bollklubben och i 

vandringspriset har båda klubbarna vardera två inteckningar. 

1963 Klubbmästerskapet i cm 1963 hölls på SM-platsen den 17 augusti och där vann Erik Lundgren 

före Frank Sjögren och Ulle Stenbom grupp A samt Alex Pettersson före Ove Jakobsson och Sune 

Brolund klass B. Kulmästerskapet gick på Toftagården och där vann Erik Lundgren i frånvaro Ulle 

Stenbom före Ove Jakobsson och Gust. Hellström klass A. Klass B vanns av Widar Grönberg före B. A. 

Pettersson och Albert Nilsson, klass C av Alex Pettersson före Frank Sjögren och Bengt Johansson och 

klass D av Helge Christiansson. Samtliga segrare erhöll inteckning i resp. vandringspris. I tävlingen om 

Erik Lundgrens vandringspris vann Albert Nilsson och Widar Grönberg. I poängkastningen om Erik 

Bolins vandringspris segrade Ulle Stenbom som därmed tog priset för alltid. Handikapptävlingen 

under träningskvällar vanns av Eric Jolby.  

1965 Vid ett sammanträde 1965 meddelade Sigurd Hesselsten att han skänkte 100 kr till ett pris i 

varpa. Vid årets tävlingar togs följande inteckningar: Centimeterskastning Karl Sture Wickmans 

vandringspris: Erik Lundgren som nu har fyra inteckningar, sex behövs för att priset skall erövras för 

alltid, kulkastning klass A: Bengt Lundgren som nu har två inteckningar, fyra behövs, klass B, FGI:s 

pris: Harry Netzel som fick sin första inteckning, tre tre behövs, klass C, Klintborgs pris: Rune Nilsson, 

första, tre behövs, klass D, vandringspris inte uppsatt: Rolf Odin. Tvåmannalag om Erik Lundgrens 

priser: Erik Lundgren och Per Pettersson. Erik Lundgren har tre inteckningar. Poängkastning: Ove 

Jacobsson, första inteckningen i nyuppsatt vandringspris. I tävlingar mot Visby Varpklubb fick denna 

sin fjärde inteckning.  

1965 uppsattes nytt vandringspris i klass D av Henrik Ihre som efter Lau. Vandringspriset i 

centimeterskastning vanns av Ulle Stenbom. Tävlingen om Erik Lundgrens vandringspris vanns av 

Sven Nordberg och poängkastningen av Sven Johansson.  
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1966 Vid sammanträde 1966 kunde man meddela att det nya klubbmärket var klart Thor Ödin och 

Arne Lindström hade skänkt två andelar i Föreningen Visby Idrottshall till ett värde av 625 kr. Det 

blev två vandringspris, ett benämnt "Carl Lindströms minne". Det av Simon Carlson och Rolf Ödin 

utlovade vandringspriset i varpa var inte längre aktuellt utan skulle i stället gå till pärkspelarna för 

tävling mot annan klubb. Beträffande tävlingsverksamheten meddelades att Erik Lundgren tog sin 

femte inteckning i centimeterspriset. I kula tog Erik vandringspriset för alltid i klass A. I klass B vann 

Ove Jacobsson, i klass D B. A. Pettersson och i klass C Widar Grönberg. Erik Lundgrens pris för 

tvåmannalag vanns av Rune Nilsson som kastade ensam. Carl Lindströms minne togs av Sven 

Nordberg och i Thor Ödins vandringspris fick Erik Lundgren 12 poäng. I Majpärken vann klubben utan 

större svårighet. I Junitävlingen blev det andra plats i bakpärk och första i frampärk grupp mot Silte 

tog detta lag första inteckningen i Rolf Odins och Simon Carlsons vandringspris. 

1969 I GT-varpan vann klubbens lag grupp 4. I DM i cm blev Erik Lundgren oldboysmästare och även i 

Mästerbyvarpan vann han. I Bungevarpan vann han också. I Stångaspelen kom Erik Lundgren tvåa i 

oldboysklassen och Albert Nilsson trea i en tävling om Erik Bolins nyuppsatta ståtliga vandringspris.   

Bröderna Lindströms vandringspris vann Åke Johansson. 

1973 Bröderna Lindströms vandringspris Helmer Karlquist. 

1974 Vid styrelsemöte 1974 meddelade ordföranden att han från Tre Svärds Varpklubb som numera 

upplösts fått Carl Eric Degermans som den erövrat för alltid vid tävlingar med Bollklubben.  

Silte vann våget, men klubben tog hem vandringspriset i pärk. I parkastningen om Erik Lundgrens 

kannor vann i grupp A Sven Johansson - Helge Snöbohm och i grupp B Ove Jacobsson - Arne 

Johnsson. 

1975 Från Gotlands Järnhandel fick klubben ett nytt vandringspris i poängkastningen. 

I våg mot Silte hemfördes vandringspriset för alltid. Juvelerare G. Swensons vandringspris för oldboys 

i kula och cm vanns av Erik Lundgren. Flitpriset tilldelades Roland Larsson.     

1976 I varpa fick Erik Lundgren första inteckning i Erik Bolins nyuppsatta "Stamfarspokal" i 

Stångaspelen för 70-åringar och äldre. Bröderna Lindströms vandringspris Erik Lundgren. Sven 

Johansson tog hem priset (vilket?) för alltid.  

1977 Från F. Ahlgrens Tekniska Fabriks AB i Gävle fick klubben ett nytt vandringspris "Läkerol-

pokalen". Vidare meddelades att Albert Nilsson skänkt ett nytt vandringspris i handikapptävling. 

1978 Erik Bolins vandringspris för oldboys "Från fars och farfars tid", handikapptävling, vann Albert 

Nilsson för andra året i följd.  

 

  


