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Sponsra Hagaströms sportklubb

För att fortsatt kunna bedriva en bra verksamhet behöver vi allt stöd vi kan få. Vi erbjuder alla företag
bra avtal som både gynnare Hagaström och företaget.

Ordförande har ordet
I skrivande stund är vi mitt
emellan sommar och vinteridrotterna.Tyvärr har vinteridrotterna haft lite svårigheter att
kunna genomföra sina aktiviteter
på grund av det varma vädret.
Eftersom vi inte har tillgång till
konstfruset är vi tvugna att spola
både skridskobanan och rinken i
flera omgångar. På skridskobanan
är det dessutom gräs vilket gör att
vattnet sjunker ner i jorden. Vi har
påpekad de dåliga förutsättningarna för kommunen. Det jobbas nu
också med ett förslag att skapa
en konstfrusen anläggning i Hagaström. Vi hoppas alla hagaströmmare ställer sig bakom planerna så
att vi kan fortsätta ha en levande
idrottsplats på vintern.
Det är roligt att se att Hagaström
fortsätter att producera duktiga
idrottstjejer och killar. Hittills
i år har tio skridskoåkare och en
hockeyspelare representerat Sverige.

Fråga inte vad klubben kan göra
för dig och ditt barn utan vad du och
ditt barn kan göra för klubben.
Idag är det alldeles för få som engagerar sig i klubbens arbete. Vi behöver fler aktiva i styrelsen och för de
gemensam aktiviteter som genomförs
Känner du att du vill bidra med dina
kunskaper. Hör av dig till kansliet.
197966

Johanna Östlund, Emma Wallgren
och Rasmus Falk har varit i Inzell
och Hamar för att tävla skridsko
och Madde Östling som nu spelar
för Brynäs men är fostrad i Hagaström finns med i representationslaget i hockey. Philip Wikman
fick chansen att delta i junior-EM
i Warzawa och gjorde det riktigt
bra under usla förhållanden Sex
ungdomar i skridsko fick möjlighet
att delta i ungdomslandskampen i
Göteborg
Det är alltid roligt med framgångar
men det viktigaste för oss i Hagaström är att alla får en möjlighet
att delta i vår verksamhet och att
vi har en idrottsplats ni som boende
i Hagaström och förall del även på
andra platser i kommunen gärna
åker till för att åka skridskor,
pulka och skidor på vintern. Sedan
kan utnyttja för fotboll på sommaren. Det känns riktigt roligt att vår
motionssektion har kommit igång
igen. De träffas regelbundet och vi
hoppas att det ska kunna ge ytterligare en skjuts i vår verksamhet.
På årsmötet i november tackade
några av våra trotjänare i styrelsen för sig, Uffe Svensson, Bosse
Andersson och Karina Blom lämnar
sina uppdrag, det innebär att vi
måste fylla på med nytt folk för
att kunna fortsätta verksamheten.
Kanske du är en kraft vi söker? Hör
gärna av dig till kansliet eller mig.
Per-Olof Persson, ordförande

Rapporter från skridskoskolorna
Hockeyskolan
Ha kul med HSK Hockeyskola!
Syftet med hockeyskolan är att rekrytera blivande hockeyspelare till våra
ungdomslag. Det viktigaste i början
är skridskoåkningen, men framför allt
att ha kul! Just nu deltar barn som är
mellan 6-8 år. När vi spelar match har
ishockeyn regeln ”alla spelar lika”. Det
betyder att man, vid match, blåser av
spelet efter 90 sekunder och byter
alla spelare. Ingen får spela mer än
någon annan och alla behandlas lika
oavsett hur duktig du är. Målvakt är
populärt att prova, föreningen tillhandahåller utrustning.
Vi började träna varje fredag i B-hallen på Läkerol Arena i höstas. I mellandagarna deltog vi i en cup som IK
Huge arrangerade. Vi hade en jätterolig dag med 4 täta matcher där barnen
fick känna en härlig lagsammanhållning!
Även utanför planen uppträdde alla
exemplariskt!
Ricky Kvist

Skridskoskolan

Ha kul med HSK skridskoskola!
Hagaström är känd för sin skridskoåkning
och varje år anordnar Hagaströms skridsko
en skridskoskola för barn mellan 5-8 år. Vi
leker, tränar teknik och har roligt på isen.
Vi börjar varje höst me en upptaktsträff.
I år var vi i Högbo och paddlade kanot. Vid
Svartviksstugan blev det sedan femkamp,
matlagning och lite information.

Efter upptaktsträffen tränade vi varje
lördag under hösten på Läkerol arena.
Vi brukar alltid köra Julklappsloppet före
jul men i år blev det tyvärr inget lopp och
ingen tomte kom....på grund av värmen.
Efter jul har vi varit på IP, där har vi kört
på måndagar och efter träningen har över
100 barn kört Minuten tävling, där det gäller att slå sin egen bästa tid på 100 m.
Fredrik Sjösten

Skrinnarskolan

Alla barn är välkomna till skridskoskolorna i Hagaström och naturligtvis kan
barnen delta i både hockey- och skridskoskolan.

När barnen blir lite äldre övergår de i
skrinnarskolan. Skrinnarskolan har i år haft
många duktiga skridskoåkare som har tränat att sitta ner och pressa på i skären.
Många har tävlat hemma i Hagaström. I år
anordnade Hagaström en av Sveriges största skrinnartävlingar Haga Mini race med
över 130 skridskoåkare och där fanns flera
skrinnarskolebarn med och tävlade. Några
tog också chansen att åka till Stockholm
och Sundsvall för att få tävla mot andra
klubbar.
Mauritz Bomark

Motionssektion

Efter att ha legat i dvala under ett antal
år har Hagaströms SK kommit igång med
en motionssektion. Den leds av Lennart
Hjalmarsson och Åke Hillgren. De kommer
att ordna aktiviteter efter önskemål, men
till att börja med kommer de att träffas
första onsdagen i månaden på IP. Vill du
vara med, hör av dig till Ingmar på kansli,
197966.

Årsmötet

Hagaströms SK firade som bekant 40 år
förra året och det innebar att specialförbunden samt Hagaström gärna ville
premiera många trotjänare lite extra.
Svenska skridskoförbundet delade ut
diplom och medaljer till Pelle Hallberg,
Poppen Persson , Eva Östlund, Stig
Wallgren, Ulf Södergren, Gunnar Wisting, Göran Forsberg
Hockeyförbundet premierade Göran
Karlsson och Svenska fotbollsförbundet
Hans Drougge
Hagaströms SK ville gärna uppmärksamma några verkliga trotjänare. Oskar och
Irma Skoog har deltagit sedan klubben
bildades och båda finns fortfarande
med. Oskar som starter i skridskon och
som traktorförare på Midsommar. Åke
och Annagret Hillgren ställer upp på
allt möjligt och jag tror det inte finns
många tränare som varit aktiva så länge
som Åke, Han tränar fortfarande våra
ungdomar i skridsko som han har gjort
sedan 1970!!!
Årets Hagaströmmare blev en man
med stort Hagaströms hjärta, Ingmar
Björklund, vår ständige hjälpreda i alla
väder och vid alla tillfällen.

För att kunna ge ut HSK
kontakten måste vi kunna
betala tryckkostnad m.m. Vill
du ha en annons som syns i
Hagaström/Lexe så
hör av dig till
kansliet.
026-197966

Nu drar vi igång fotbollsträningen för 2008
Fotboll för Flickor och Pojkar födda -03
Träningssäsongen drar snart igång och nu
vill vi ha med er som är 5 år också. Det blir
mycket lek på planen med din egen boll från
fotbollsskolan.
Kansliet på Hagaströms spotrklubb tar
emot anmälan på telefon eller mail.
Telefon:
026-19 79 66 mån, tis kl 8-17
och ons kl 8-12.
Mail: kansli@hagastromssk.se
Ange namn, personnummer, telefon och
adress samt mailadress och storlek på Tshirt.
Du löser medlemsskap i HSK samt betalar
en avgift för fotbollsskolan (300:-).
För att det ska vara möjligt att starta träning för er som är 5 år, så behöver vi några
av er föräldrar eller större syskon till
hjälp. I april genomförs en enklare endagsutbildning för nya tränare. Vi som tränar
lite äldre barn hjälper er att komma igång.

Fotboll för Flickor och Pojkar, födda
-99 till -02
För er som väntar på att få komma igång
med fotbollsträningen igen så planerar vi
att dra igång under maj, era tränare hör av
sig om starttid.
Du som är mellan 6 - 9 år och inte varit med
på träning tidigare, men vill börja, anmäl dig
till kansliet.

Släng inte din gamla radio!

I Källaren på Lindesnäsvägen finns det en unik samling med gamla radioapparater från tidigt 1900 tal och framåt. Det är Lasse Åleskog som under
många år samlat på radioapparater och det finns ett hundratal olika sorter
alltifrån gamla hemmabyggen, bilradioapparater till stora möbleliknande apparater. Den äldsta radion är från 1920 och den har Lasse restaurerat med
flinka fingrar och idag fungerar den lika bra som en ny. Intresset för detta
kom redan när Lasse var endast 10 år när han fick sin första radio. Han
fortfarande kvar sina första radioapparater. I samlingen finns också en del
militära radios. Bland annat en från en engelsk Lancaster från andra världskriget.
Gävle hade också en radiofabrik,AGA i Ericssons
lokaler
Den hade över 1200 anställda och producerade
en hel
del fina gamla radioapparater. Lasse har flera
olika
modeller från Gävle. Lasse tycker det är syn
att det
kastas alldeles för mycket gamla apparater. De
tillhör vår teknikhistoria och ska inte hamna på Återvinningen utan bevaras
för framtiden. Så släng inte din gamla
radio utan ta kontakt med Lasse.
			
070-5167941.

Nya fotbollstränare i Hagaström
Hagaströms Herr-lag

Hagaströms Dam-lag

Herr-laget hade en tung säsong 2007,
när man ramlade ur division 4. Inför säsongen 2008 är målsättningen att vi skall
tillbaka upp i 4:an direkt.Under vintern
så har herrarna fått nya tränare. Det
är Ulf Eliasson och Krister Jonsson som
tar över ansvaret för herrlaget. Dom
tränade under 2007 Korsnäs. Vi har även
fått en del nya spelare från andra lag i
Gävle. Hagaströms herrar kommer under
2008 att bestå av två lag. Dels A-laget
som spelar i division 5 och dels ett utvecklingslag som kommer att spela i div
6. I utvecklingslaget kommer några av
våra äldre pojakr på ungdomssidan att få
prova på att spela i senior-serien. Första
hemma-match för A-laget är den 4 maj
kl. 15.00 när man möter Storvik.

Vårt Dam-lag befinner sig i en generations-växling. Det märktes bl a
förra säsongen när vi åkte ur division
3. Vi kommer under 2008 att spela
i division 4 och målsättningen är att
under året spela in dom nya unga spelarna och kanske inte denna säsong,
men åtminstone under säsongen 2009
ta oss tillbaka till division 3. Vi har
många unga spelare på väg upp till
dam-laget vilket är mycket glädjande
för återväxten. Första hemmamatch
för damlaget är den 8 maj kl. 19.00
när man möter Strömsbro.

På landslaguppdrag i Inzell och Hamar

Våra framgångsrika skrinnare har varit iväg på landslagsuppdrag. Först ut var Emma
Wallgren och Rasmus Falk som tävlade i Hamar. Båda gjorde bra resultat i förhållande till träningsmöjligheter. Rasmus bästa distans blev 5000 m där han noterade
ett nytt personligt rekord.
Emma var bäst på de långa damdistanserna 1500 m och 3000 m. I skridsko tävlar
damerna 500 m, 1500 m första dagen för att andra dagen köra 1000 m och 3000 m.
Vinnaren i Hamar var som vanligt en holländskan Då ska vi dock veta att hon är helproffs och hennes ena sponsor har hyrt en villa bredvid en av inomhusanläggningarna
i Holland, där hon har möjlighet att träna på is varje dag. Emma och Rasmus hade
innan tävlingen i Hamar bara varit på is vid ett fåtal tillfällen, dessutom är det oftast
dåliga förhållnden eller på en ishockeyrink.
Till Inzell fick Johanna Östlund och Rasmus åka. Inzell är en underbar plats att åka
skridskor på, en av de finaste utomhusanläggningar i världen. Johanna presterade i
paritet med sina personliga rekord. Tyvärr räckte det inte till en topplacering. Rasmus som hade legat sjuk nådde inte upp till normal standard, men det blir säkert
fler chanser under nästa år. Förhoppningsvis har vi kunnat träna på skridskor innan
dess......

SM-tävlingar på skridsko

Hagaström fortsätter att skörda framgångar på SM-tävlingarna. Årets junior SM gick
på Hagaströms IP och där tog tre Hagaströmmare medaljer. Philip Wikman, Pelle Wallgren och Louise Wisting. Där måste vi ge en eloge till alla de frivilliga vaktmästare och
kommunala vaktmästare som genom fantastiskt slit gör det möjligt att denna vinter
överhuvudtaget ha en is som inte är konstfrusen!
I år tog också Hagaström hem ungdoms-SM:s stora pokal för nionde!! gången i rad.
Nästa år blir det dock tuffare för Göteborg, Sundsvall och Lidingö har många duktiga
ungdomar på gång som ska ta upp kampen med oss.

Det är fantastiskt roligt att se hur tjejer och killar i alla möjliga åldrar och från olika
klubbar hejar på varandra och gratulerar motståndarna efter loppen.

Här finns plats för reklam
Ta kontakt med kansliet för mer information.
Vill du vara med och skriva i HSK kontakten ta
kontakt med Ingmar på kansliet.

Ungdomsfotboll i Hagaström
Hagaström har en tradition sedan många år att vi har många lag i ungdomsfotbollen och så
är det även i år. Vi har 4 flicklag och 4 pojklag som spelar 7- och 11-manna fotboll och flertalet av lagen skall även spela DM. Under året gör vi också en satsning på att utbilda våra
ledare så att dom kan ge våra ungdomar en bra utveckling i fotbollen. Är du intresserad av
att spela fotboll i Hagaström så kan du vända dig till någon av nedanstående ledare eller till
vårt kansli.
Lag			
Flickor -93		
Flickor -94		
Flickor -95/96
Flickor -97/98

Ledare			
Ingela Furuström		
Staffan Sjöberg		
Mona Lund			
Hans Kristiansson		

Telnr
19 71 78
19 72 20
19 75 88
19 80 09

Pojkar -92/93/94
Pojkar -95		
Pojkar -96		
Pojkar -97/98

Gunnar Wisting		
Stefan Jonsson		
Roland Hjelte
Michael Samuelsson

19 81 58
19 82 57
51 02 51
19 70 78

Järnvägsstationen och Järnvägsarbetarhuset på Rälsläggarvägen

I slutet på 1800 talet lades det fram två olika förslag till att bygga en järnväg mellan Sala och Gävle. Det ena förslaget skulle anslutning ske i Hagaström och den andra
väster om Hagaström. På denna tid var det också flera olika bolag som byggde och
ägde järvägssträckor. Så Hans kungliga majestät hade då två konkurrerande förslag
att ta ställning till. På den här tiden var det Kungliga Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen, Kungliga Järnvägsstyrelsen, chefen för Generalstaben och chefen för Fortifikationen samt länsstyrelserna i Västmanlands och Gävleborgs län som var remissinstanser och dessa förordade en sträckning där Hagaström var anslutningspunkten.
Därmed var frågan avgjord. Den 22 december 1897 beviljade Kunglig Majestät
”bruksägaren Benedicks och hans medsökande rättighet att anlägga och till allmänt
begagnande mot avgift upplåta järnväg av 1,435 m. spårvidd från Sala station å norra
stambanan över Gysinge till Gävle - Dala järnväg vid Hagaström”.
Att lägga slutstation för sträckningen i Hagaström var inte något man önskade från
bolaget SSGJ:s sida men eftersom Gävle stad inte var intresserat fick man sluta avtal med Gävle-Dala järnväg istället. I samband med att banan blev färdig iordningsställdes ett stationshus 1901 och bredvid denna på nuvarande Rälsläggarvägen ett
järnvägsarbetshus. Stationen är idag riven men arbetarhuset finns kvar och de jordkällare som tillhörde de tolv familjerna syns fortfarande snett bakom där stationen
låg.

Hagaströms nybyggda station och bangård omkring 1903. Närmast stationen
står ett GDJ-tåg och väntar på avgång
mot Sandviken. Vid bangårdens bortre
ände vek SGGJ-linjen mot Sala av i en
vid vänsterkurva. Foto: Samling Stig
Nyberg.

Bli HSK:are
		
		

Senior 200 kr
Junior 150 kr
Familj 300 kr

Sätt in pengar med namn och
adress på pg. 232325-1

Alla barn och vuxna som deltar i Hagaströms
SK:s aktiviteter måste vara medlemmar i
klubben.

