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Familjedag på
Ångstärnan

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 gynnar Hagaström
och företaget.

Ordförande har ordet
Då var det dags för vintersäsongen att dra
igång och jag håller tummarna för att vi ska
få en riktig vinter med snö och många kalla
dagar. Visste ni att vår idrottsplats är det
enda stället i kommunen där man alltid får
åka skridskor om det bara är kallt. Sprid
gärna det till era kamrater och bjud ner dem
till en motionsrunda eller en familjedag på
is. Om någon saknar skridskor så finns det
faktiskt att låna.
Sedan sist har en del hänt i föreningen. Herrlaget i fotbollen gick upp en division, så nu
blir det fyran till våren. Damlaget gjorde en
stark höstsäsong och var nära att ta steget
upp i division tre. Ishockeyn är ordentligt
igång och för att kunna erbjuda alla som vill
spela, samarbetar man både med GGIK och
Valbo samt kör hockeyskola. Här samarbetar skridskosektionen och hockeyn, där
man erbjuder att de som vill kan delta både
i skridskoskolan och hockeyskolan, vilket
borde innebära att vi är den attraktivaste
föreningen om man nu vill att sitt barn ska
bli en isvirtuos.
Hastighetsskridskon är kanske föreningens
stolthet, då vi där är störst i Sverige med
flera SM-tecken och åkare som har representerat i landslag. Vi får hoppas att det
går bra även denna säsong och jag ser fram
emot stora SM på hemmaplan i februari, bara
nu kylan kommer. Rinkbandyn med sin gatuserie kan ni också som HSK:are vara stolta
över. Det är inget som andra stadsdelar har,
så samla några på gatan och var med.

Ingmar och åtminstone bemanna kansliet
på halvtid. Detta var en av de punkter som
skulle diskuteras på vårt stormöte i oktober.
Tyvärr var det inte så många som dök upp,
så det blev ett litet möte. En del kloka tankar
kom fram från de som kom, om hur man ska
få fler att känna sig delaktiga i föreningen,
samt få in nya för att fylla trotjänarnas poster. Vi ska därför försöka ordna sista april,
midsommar o s v som projekt där vi bildar
en grupp som under en kortare tid kan vara
delaktig, utan att känna att man har bundit
upp sig för oöverskådlig tid. Känner just du
för något, hör av dig, så hjälper vi dig igång.
Trotjänare har jag ju nästan själv blivit och
som sådan har jag tänkt lämna ifrån mig ordförandeklubban vid kommande årsmöte. Har
ni något tips på framtida ordförande, styrelseledamot eller till valberedningen, lämna
in eller ring till mig eller Ingmar. Det känns
skönt att kunna lämna över ordförandeklubban när klubben är i ovanligt bra harmoni
- sektionerna samarbetar bättre än på många
år, ekonomin är i ordning, vi står inför en
eventuell spännande ombyggnad på IP o s v.
Orsaken till att jag måste lämna ordförandeposten är att tiden inte räcker till och att jag
har kommit i ett skede i livet där jag måste
prioritera annat. Men när de nya utmaningarna är ordnade återkommer jag gärna och jag
lämnar inte föreningen utan finns kvar både
som tränare, ledare och i styrelsearbete.
Med hopp om en vit, kall och God Jul.
Ordf. Hagaströms SK
Per-Olof Pehrsson

Hjärtat och den sammanhållande länken i
föreningen är nog ändå ett fungerande kansli
och som det nu verkar kan vi hålla kvar

Du är väl med?
HSK:s supporterklubb har under många år sponsrat Hagaströms
aktiviteter, dessutom lottas det varje månad ut pengar som
medlemmarna kan vinna.
Medlemsavgiften är 120 kr/år och sätts in på
pg.479985-4 HSK supporterklubb.

Hagaströms SK driver ett projekt för att
skapa en vinteranläggning på IP
En projektgrupp från Hagaström har under året drivit ett projekt för att få
till konstfruset på Hagaströms IP. Projektplanen har nu lämnats till Kultur och
Fritid. Vi hoppas nu att politikerna ser vilken enorm möjlighet som finns hos
oss både när det gäller aktiviteter och engagemang.
Projektet bygger på sju hörnstenar:
1) Hagaström som förening och dess arbete med skridsko/hockey och de möjligheter
klubben har att hjälpa till vid byggnation, erbjuda utlåning och ledarresurser.
2) Allmänhetens åkning. Redan idag används Hagaströms IP av många eftersom här alltid
finns is (om det inte är plusgrader förstås) att åka på. Den är inte ockuperad av träningar
eller andra aktiviteter hela tiden.
3) Familjeanläggningen. Här kan hela familjen åka skridsko. Det finns tre olika isbanor,
eldstad, omklädningsrum, pulkabacke, skidspår m.m
4) Skridsko och skolan. I Gävle finns det ingen plats där hela skolan eller en hel årskurs
kan vara och åka skridsko. Hagaströms IP kan erbjuda detta. Stora ytor med olika möjligheter att motionera, spela på rinken eller bara ta sig fram på den lilla ytan bakom rinken.
Idag kommer många skolor hit och vi vill ge lärare och elever möjlighet till issäkra
friluftsdagar. Vi erbjuder skolor att låna utrustning och ofta kan vi också ha en ansvarig
som hjälper till med utlåning mm.
5) Hagaström har både killar och tjejer som åker skridsko. Vi har också en handikappdel
med sittskridskor både till utlåning och i tränings- och tävlingssammanhang.
6) Hagaström har alltid haft mästerskap, både internationella och nationella. Det skulle vi
vilja fortsätta ha. Det krävs dock säkerhet för att det finns is.
7) Motionsanläggning. Skridsko är en av de största motionsidrotterna på vintern idag.
I storstäder som Stockholm och Göteborg är de konstfrusna banorna fulla av motionerande vuxna, åldringar och barn. I städer som Umeå, Linköping m fl har man varken bandy
eller skridsko men en fin anläggning för motion och för att även barnen kan vara med.
Det är detta som projektgruppen har lagt fram till kommunen. I projektet ingår att
fotbollen kommer att få möjlighet till en konstgräsplan och att vi får tre isytor för att
skapa möjligheter för de sju hörnstenarna.
Ta gärna kontakt med din politiker för att höra vad de tycker om detta. Har du funderingar över projktet kan du ta kontakt med Ingmar på kansliet.

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.

Nedslag i skridskoskolan
Varje lördag under hösten har 20-40 barn träffats på Läkerol arena för att träna grunderna
i skridskoteknik och ha roligt tillsammans. Murre och Pelle har organiserat lekar, övningar,
hinderbanor och fått god hjälp av föräldrar. Höstens träningar avslutas med Julklappsloppet
på Hagaströms IP på måndag 22 december. Skridsko/skrinnarskolan fortsätter under våren
på Hagaströms IP varje måndag kl 17.45.

Hagaströms skridsko inbjuder alla barn och
ungdomar till Julklappsloppet och Mellandagsracet
Alla barn och ungdomar är välkomna att delta i Julklappsloppet 22
december kl 18.30 på Hagaströms IP. Du behöver inte vara med i
skridskon utan alla är välkomna att delta. Anmäl er till sk8hsk@
spray.se, till Pelle Hallberg 19 76 16 eller på listan på Hagaströms IP i
omklädningsrum 1. Veckan efter blir det ytterligare en möjlighet att få
prova på att tävla i skridsko, då vi kör Mellandagsracet. Anmälan dit är
på samma sätt som till Julklappsloppet.

Vintervaktmästarna
- en ovärderlig hjälp för klubben
Förhoppningsvis ligger snön djup när ni läser detta nummer av kontakten och isen ligger
inbjudande på IP. För att vi i Hagaström ska kunna ha möjlighet att ha den aktivitet som vi
har så ställer frivilliga hagaströmmare upp under vintern för att sköta anläggningen genom
att spola, skotta och hålla omklädningsrummen öppna. En av dessa är Per Björkman:
Vad innebär det att vara vintervaktmästare?
Det innebär att jag några dagar varje vinter ansvarar för att sköta idrottsplatsen när de
ordinarie vaktmästarna inte jobbar. Det är på torsdags- och fredagskvällar som vi ställer upp.
Hur blev du det?
Jag fick en förfrågan från skridskostyrelsen om jag inte kunde vara med och då tyckte jag
det var ett bra sätt för mig att hjälpa klubben, ungdomarna och familjerna som åker skridsko
på IP. Just nu är vi bara tre stycken som håller på så vi behöver fler.
Måste man utbilda sig för det?
Ja, du får en utbildning under några timmar på att köra Rolba och traktor.
Hur ofta jobbar du ideellt med detta?
Jag jobbar cirka tre till fem kvällar per säsong och ibland blir jag erbjuden av kommunen att
jobba extra en helg, men då mot betalning.
Om det finns någon som vill ställa upp och hjälpa till hur gör man då?
Ja, man kan höra av sig till Ingmar på Kansliet eller direkt till mig.
Lycka till med arbetet i vinter och hoppas du får många som tackar dig för det fantastiska
arbete som du och de andra frivilliga gör för klubben och hagaströmmarna.

Hagaströmsskrinnare på läger i Sundsvall
Som traditionen bjuder åkte Hagaströmsskrinnarna iväg på höstläger under lovveckan.
De sista åren har kosan styrts mot Sundsvall och Gärdehovsbanan. I år var det 40 aktiva
i åldrarna 7 år till 27 år som under fem dagar tränade tillsammans under ledning av fem
tränare. Strålande väder och mycket bra isförhållanden gjorde att lägret blev mycket lyckat.
Det blev inte bara skridskor utan på Halloween var det skräckfest med tävlingar och lite
skräckhistorier. Årets vinnare i utklädningstävlingen blev Anna Andersson som var utklädd
till en varulv.
På lördagen ställde curlingklubben upp så att alla fick prova på att spela curling. Maja Landström och Anton Björkman var båda rackare på att sopa, vi funderade om de hade fått
städträning hemma. Lägret avslutades med en liten tävling, där alla fick chansen att testa
om formen höll inför säsongens större tävlingar.

Anton Björkman var en hejare både på att åka skridskor och sopa.

De fyrtio deltagarna tränade intensivt under fem dagar.

På Halloween anordnades skräckfest.

Alla fick chansen att prova på
curling under lägret.

Lägret avslutades med en tävling, så att deltagarna
kunde se om formen höll inför säsongen.

Vad har hänt med Fridebo?
För fem år sedan bestämde sig Gävle kommun för att lägga ned Fridebo fritidsgård, ett slag i
ansiktet för klubben som utnyttjat lokalen i många år både som fritidsgård, festlokal och avslutningslokal. Det fanns även möjlighet för hagaströmmare att låna lokalen vid behov. Aktiviteter som t ex styrketräning,
musik pingis, bio och biljard fanns det också möjlighet att utöva i det
gamla missionshuset. Nu har det stått tomt sedan Hagaströmsskolan blev
färdigbyggd och man undrar till vilken nytta. Kanske hade det varit bättre
om klubben fått fortsätta att utnyttja lokalen till en billig penning så att
byggnaden inte förfaller... eller är det det som är meningen…?
Fridebo byggdes som missionshus
Fridebo har en lång historia och redan 1911 beslutade sju troende män i
Hagaström att bygga ett missionshus i ett alltmer växande samhälle. De
började bygga redan i februari samma år efter att ha fått tomt och material till skänks av Olof Falk Lindesnäs. Byggnaden invigdes sedan i slutat av oktober 1911. Församlingen utnyttjade huset fram till 1923 i egen regi då kostnaderna för driften och byggnaden blev för
stora för den relativt lilla församlingen i Hagaström.
Pensionärshem
1947 beslutade de nya ägarna att förvandla Fridebo till ett pensionärshem. Efter ombyggnaden då
den stora kyrksalen delades upp i två våningsplan så rymde huset tio pensionärslägenheter. På bottenvåningen fanns både kök och sällskapsrum. I källarplanet ordnades ungdomslokaler. Den kände
reklamkonstnären Victor Danielsson som bland annat gjorde reklam för Gevalia och Furuviksparken anlitades för att måla väggmålningar. Penisonärshemmet invigdes under högtidliga former
1948 med Gudstjänst i Hagaström, Pensionärshemmet drevs fram till 1963 och åren därefter hade
Filidelfiakyrkan sin bibelskola där.
Fritidsgården Fridebo
När Hagaström växte och klubben fick en allt större betydelse så inrättade kommunen en fritidsgård under 70-talet. Många är de Hagaströmsungdomar som dansat sin tafatta foxtrot, headbangat
till en riktig rocklåt, stulit den första kyssen eller suttit i köket och snackat med Inga eller Birger
Persson som under många år tillsammans med en styrelse bestående av både ungdomar och vuxna
skötte om det praktiska.
Under de sista åren fram till att Fridebo skulle säljas har klubben med Ingmar i spetsen fortsatt
driva både ungdomsdisko och kvällsaktiviteter med hjälp av en kader av unga hagaströmmare.
Vad händer nu med den anrika gården? frågar vi Cecilia Öhlén
från Gavlefastigheter
”Ja, idag står Fridebo utan hyresgäst. Diskussioner har förts med Barn och Ungdom om
att på sikt flytta förskoleverksamheten från
de befintliga paviljongerna på skolgården. Vi
har resonerat om att bygga om Fridebo till
förskola alternativt riva Fridebo och bygga
en ny förskola på den marken. En ombyggnad
skulle bli mycket kostsam och det är inte
optimalt att bedriva förskoleverksamhet på
flera våningsplan. Vi har inte kommit så långt
men eftersom vi inte har medel att bygga en
ny förskola än på några år funderar vi över
möjligheten att riva Fridebo eftersom den
ändå är tomställd och tickar pengar. Vi vet dock inte om vi får lov att riva. Som sagt hela frågan är
under utredning.”

Samarbete mellan Hagaström och GGIK

Under ett antal år har flera hockeylag haft svårt att få ihop en hel trupp. Det
har gjort att Hagaström under de senaste åren samarbetat med både GGIK
och Valbo. HSK-bladet fick en liten text från en av spelarna i 95-laget:
Jag heter Karl B Nilsson och jag spelar ishockey i GGIK/HSK -95 och vi är 16 stycken
spelare i vår trupp. Det är ungefär sex spelare som från början kommer från HSK.
Vi har spelat sex serie matcher i höst.Vi ligger fyra i serien med sju poäng och har tre
poäng upp till toppen.Vi tränar i Nynäshallen och just nu tränar vi mycket på uppspel.
Vi kommer ha skitbra uppspel och vinna Ankarcupen som vi arrangerar efter nyår.
Av: Karl B Nilsson

Fotbollen
Herrlaget spelar
i division 4
nästa år
Efter en mycket stark höstsäsong så
lyckades Hagaströms herrlag ta sig upp
till division fyra och det ska bli
spännande att se vad de kan prestera
under nästa år.
Damlaget gjorde en bra säsong och klättrade i
tabellen. Tyvärr räckte det inte riktigt till division 3.
Vi säger grattis och lycka till!
På bilden syns delar av laget på San Siro i Milano.

Pelle Wallgren uttagen till
landslagsläger i Berlin
Per Wallgren har tillsammans med Martin Svanborg, Sollentuna och Viktor Törnkvist, Wega, Göteborg, blivit
utvald att delta i juniorlandslaget denna säsong. Viktor har tillsammans med seniorerna tränat flera gånger i
Berlin men för Martin och Pelle blev det första gången denna höst en tolvdagarsperiod kring höstlovsveckan.
Målet med lägret var, för de tre ovannämnda, att träna lagtempo inför kommande mästerskap.
Martin och Pelle träffades på Arlanda och flög ner till Berlin tillsammans. Där strålade de samman med
Göteborgsgänget för vidare transport till Skridskoförbundets lägenhet, 15 minuters jogg från isbanan. Där
bodde de tillsammans med Joel Eriksson, Daniel och Martin Friberg.
De tränade två pass per dag. Träningen bestod främst av skridskoåkning i inomhushallen Sportforum, framförallt teknik. Det blev även några löp- och imitationspass. Tränare var Andreas Larsson och Johan Granath
(VM-guldvinnare 1976). Den fina anläggningen och närvaron av skridskoåkare i världsklass höjde motivationen, vilket gjorde träningen rolig och av hög kvalité.
Lägret avslutades med testlopp under tyska mästerskapen. Med tanke på träningsmängden veckan innan
gjorde Pelle en bra tävling och åkte hem med en positiv känsla, om än trött.

Familjedag på Ångstärnan
Hagaströms skridsko anordnar under vintern utflykter till en tjärn norr om Hagaström, där
vi åker skridskor, fikar och njuter av att vara ute. Det är snabba ryck när vädret tillåter så
håll ögonen öppna när ni passerar Konsum, IP eller kika in på Hagaströms SK:s hemsida där
vi informerar om träffpunkt och datum. Alla är välkomna att anmäla sig.

Vi är
hundra år!
Finns det något som talar för
vår framtid, är det vår historia.
På www.sandvikenstryckeri.se
kan du läsa mer om oss.

Ditt personliga tryckeri!

