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Gunnar Pettersson – 

” Vendelsö GF - föreningen man talar om” 

 Intervju med Gunnar Pettersson  
Av Nathali Mäki 

    
Hur många år har du varit aktiv i föreningen? 
I 20 år, sen starten 1981. Jag stod en dag och målade om i köket på Fredriksbergsvägen och hade 
fönstret öppet. Då var det någon som stack in huvudet och frågade om det var jag som var Gunnar.  
Det var Lisbeth Byström, som tyckte att jag kunde bli kassör. Ja det kan jag väl vara tänkte jag, för 
Ludde min yngsta hade precis börjat träna där.   
 
Sen var det så att den förste ordförande Sune Lagerström fick jobb utomlands. Så då tyckte dom att 
- Kan inte du sköta det där så länge? när jag ändå var kassör. Sen blev det årsmöte och då blev jag 
vald till ordförande. Sen var jag det i princip 20 år.  

 
Vad fick dig att vilja bli delaktig? 
Grabben Ludde hade ju gått med i Vendelsö GF så jag tänkte ju klart jag kan ställa upp där. Den var 
ju inte så stor den där föreningen tänkte jag. Det kan väl inte vara så mycket jobb.  
Men den blev ju stor sen.  
 
Jag jobbade mycket tillsammans med Bertil Rask som satt som ordförande i Vendelsö IK men även 
satt med i styrelsen för Svenska Gymnastikförbundet. Då frågade han mig: - Har du någon 
målsättning med Vendelsö GF? Ja det har jag svarade jag: - Vendelsö GF – Föreningen man talar 
om. Det blev den ju sedan dessutom eftersom vi anordnade så många tävlingar. 

 
Vilka olika roller har du haft i föreningen? 
Jag har varit kassör precis i början och ordförande. En stor del av mitt arbete var att jag hade väldigt 
mycket samarbete med kommunen, och vi låg väldigt bra till hos de. 
 
Sen har jag varit redskapsgubbe. Vi var ett team som arbetade ihop på tävlingar och uppvisningar. Så 
stod vi en dag och pratade om att vi alltid bara släpade runt på dessa redskap. Ska vi inte ha lite kul 
med dom istället. Då startade vi en grupp som kallades Sega Gubbarna. Vi körde gymnastik och har 
haft uppvisningar. Vi var med på Ishøj (Haninges vänort i Danmark). Hit åkte föreningen flera 
gånger för att delta på uppvisningar, vattenfestivalen och så var vi med på FN-dagen på Skansen.  
Det var så roligt för det var under Vattenfestivalen en militär i 70-års ålder kom fram till oss och 
frågade om vi hade varit FN-soldater. - Nej svarade vi skrattandes, vi har tagit lumpen. Det är bra sa 
han, det är försvarets dag och FN-dagen på Skansen.  - Kan ni delta? Ni är ett föredöme! 
 
Kan du berätta lite om hur föreningen såg ut för ca 40 år sen? 
Det fanns inget kansli från första början. Så kansliet var hemma hos Lisbeth Byström. Jag vet att vi 
satt hemma i mitt kök någon gång också på något möte. Det var svårt att få halltider då, så jag vet att 
jag var med och tog bort motionsgymnasterna för att ge träningstid till barnen. Vi hade även 
Artistisk Gymnastik från början. Men det var vi tvungna att avveckla för att kunna ge mer halltid till 
truppgymnastiken.  
 
Sen var det VGF- Cupen, där hade jag en liten match med Lisbeth.  
Jag tyckte att när man hade deltagit i VGF – Cupen så skulle alla få ett deltagarpris. Det förstod hon 
sig inte riktigt på. Men jag stod på mig och det bestämdes att alla deltagare skulle få en medalj. Så 
efteråt har jag fått väldigt mycket plus för detta.  
 
 
 
 
 



  2021-02-10 

 

  
 

 

 

 
 
Vad är ditt starkaste minne? 
Ett stort och väldigt bra minne är tävlingen ”Lilla UT” som var superstarten för oss när vi fick god 
ekonomi i föreningen. Det var ett väldigt stort överskott vi fick. Det var 200 funktionärer med och 
arrangerade ”Lilla UT”. Det var alltid en fest efter våra stora arrangemang, som de som har hjälpt till 
blev bjudna på. Efter Lilla UT hade vi ordnat en fest för alla funktionärer ute i Tungelsta. Vi var ca. 
180 personer på festen, och den blev riktigt lyckad.  
Vi hade bordsplacering på den festen och det är ju inte alltid lätt. Så alla gossar fick ställa sig upp på 
scenen med ridån nere. Så fick man sätta ut en sko, en strumpa och en fot. Så fick damerna gå och 
välja fötter. Så var bordplaceringen klar! 
Sen vill jag påstå att efter den festen hade vi aldrig några problem att få funktionärer till våra 

arrangemang. 😊 
 

Ett annat starkt minne är från en tävling vi hade några år efter ”Lilla UT”.  
När vi hade gymnastiktävlingar så var det alltid mycket tjejer som kom.  
Då gick det ju rykten om att hela Torvalla var fullt av vackra tjejer.  
Så stora gossar från Brandbergen kom gåendes dit. Så vi hade faktiskt förstärkning av ridande poliser 

som red runt. Det var ett roligt minne 😊  
 
Sen minns jag när vi var i Norrköping på Gymnestradan och körde programmet Havet.  
Efter det så ordnade vi en uppvisning där alla Stockholmslag som hade varit med visade upp sitt 
program i Eriksdalshallen. Då var det just Havet som var huvudnumret.  
 
 
Hur känns det att vara hedersmedlem? 

Jo det är bra att vara, det är trevligt 😊  
Jag går ju fortfarande runt med mina VGF tröjor.  Det var ju därför man höll på så länge för att det 
var så roligt.  

 
Vad är det bästa med Vendelsö GF? 
Sammanhållningen! När man gick och handlade på den tiden så hälsade man glatt på alla. Man höll 
ihop och det var aldrig några problem vid tävlingar. Man ställde upp. Inga problem med kommunen 
utan tvärt om det var dom som ringde oss. När kungen var här och gjorde kommunbesök så fick vi 
göra en uppvisning. Det var ute i Jordbro på en gräsmatta minns jag.  

 
 
 
 

För att bli hedersmedlem i Vendelsö GF så ska du ha bidragit stort till föreningen. 
Detta bestäms sedan av styrelsen. Detta var något som Lisbeth Byström införde och 

det finns idag 5 stycken hedersmedlemmar. 

  


