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Kom och fira midsommar på
Hagaströms IP!
Fotboll + bio = sant?!
Fransk världstränare drillade
Hagaströmmare i Örebro
Lyckat Valborgfirande på IP
”Hockeymamma” rapporterar
från hockeyskolan
Ådalen och Centrum
segrare i rinkbandyn

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.

Vi som jobbar med tidningen
ser gärna att du bidrar med texter och
bilder - allt ifrån historia till nutid.
Kontakta redaktionen på
kansli@hagastromssk.se
eller lämna ditt material till kansliet.

Ordförande har ordet
Hej!
Jag heter Per Blomkvist och är ny ordförande i
HSK. Min företrädare Per-Olof Pehrsson annonserade under slutet på förra året att hans tid
inte längre räckte till och jag å hela styrelsens
vägnar vill tacka Poppen för hans engagemang
som ordföranden för klubben under de senaste
fem åren. Mycket glädjande är att huvudstyrelsen
har fått de vakanta positionerna tilllsatta med nya
engagerade medlemmar så jag ser verkligen fram
emot ett aktivt 2009 i Hagaström.
Vem är då jag? En 44-åring i IT-branschen med fru
Åsa och två barn, Alva 7 år och Adam 11 år som
bor i Hagaström sedan 1998. I min ungdom har
jag spelat fotboll men på senare år har det mest
blivit en hel del fritidsmotionerande och några
golfrundor per år. Mina ambitioner som ordförande i klubben är att fortsätta det arbete som
styrelsen påbörjat med att jobba för en aktiv
förening med en levande idrottsplats i Hagaström
med många möjligheter till att ge våra ungdomar
en stimulerande, värdefull och varierad frititid
samt ge de som så vill möjligheten att utvecklas
inom de idrotter som vår förening kan erbjuda.Vi
har även kommit igång med att återuppta de traditioner som föreningen kunnat erbjuda genom
åren som Valborg- och Midsommarfirande och
HSK-dagen. Läs mer om det i det här numret av
HSK-kontakten.
Sommaren står för dörren och med det så har
fotbollen intagit IP. Härligt med alla stora och
små, tjejer och killar som tillsammans har så
mycket kul både på och utanför planen. Kom
gärna till IP och titta på våra hemmamatcher,
Poppen
lämnar över
ordförandeskapet till Per
Blomkvist.

alltid lika roligt när det är mycket liv och rörelse
på och runt fotbollsplanerna.
Förutom fotboll så har HSK sektioner för
motion, skridsko, ishockey och rinkbandy. Alla
våra sektioner har en egen styrelse som leder
aktiviteterna och ansvarar för ekonomin. Om du
vill veta mer om HSK och sektionerna så besök
vår hemsida på www.hagastromssk.se. Där kan
du alltid hitta aktuell information om vad som
händer på IP och alla aktiviteter som försigår.
Planerna för att förlänga säsongen för både
skridsko och fotboll genom att anlägga konstgräs
på den stora fotbollsplanen och få en konstfrusen
skridskobana fortsätter tillsammans med kommunen. De ekonomiskt bistra tiderna gör inte
jobbet lättare och hela projektet har därmed
bromsats upp. Vi fortsätter vårt arbete med
kommunen och jag diskuterar gärna ideér med
alla intresserade. Under hösten kommer även
kommunens vaktmästarbemanning att förändras och helt klart är att Hagaströms IP får färre
timmar för underhåll och skötsel. Det i sin tur
kommer ställa ännu högre krav på oss boende i
Hagaström och de aktiva att vi tar väl hand om
vår anläggning för att få behålla denna pärla i skogen i det skick som vi önskar. Hoppas alla hjälper
till med det.
Till slut vill jag önska alla en riktigt skön sommar
med förhoppningar om att vi snart träffas på IP.
Per Blomkvist Ordf HSK

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.

Fira midsommar på Hagaströms IP!
Sommaren inleds med midsommar på Hagaströms IP. På förmiddagen klär vi midsommarstången
nere på fotbollsplanen. Kom gärna ner med ett fång blommor eller passa på att plocka i skog och
äng runt idrottsplatsen. Enligt tradition kommer det att köra runt två traktorer och plocka upp
barn och vuxna efter vägen. I år utgår traktorerna från IP klockan 14.00. Traktorerna kör tillsammans Skogsvägen runt och därefter kör en traktor Durovägen och en traktor Lindesnäsvägen. De
båda sammanstrålar sedan vid Hagaströmsutfarten och kör vidare till IP.
Från klockan 14.00 är också aktiviteterna i gång på IP! Kafeterian är öppen, det blir lottförsäljning,
tipsrunda och trekamp. Alla intäkter går till klubben och tillfaller våra aktiva ungdomar i de olika
idrotterna.
Midsommarstången reser vi vid 15-tiden och därefter startar
midsommardansen! Varmt välkommen att fira midsommar
tillsammans med oss.
Dans kring midsommarstången
nere på IP.

Påstigning på
Skogsvägen
till traditionell
traktortur.

Spontanfotboll i
sommar
Kom och
spela ”spontanfotboll”
på IP varje
tisdag i juli
månad mellan kl.17-18.
Alla åldrar är
välkomna!

Boka in söndagen den
20:e september
i kalendern för
årets HSK-dag
Då kommer våra yngsta kullar
(-04, -03 och -02) i fotbollsskolan att visa
upp sig med matcher hela dagen.
Även några av HSK:s övriga
ungdomslag kommer att ha matcher.
Det kommer också att finnas tävlingar,
lotterier och autografskrivning
att roa sig med.
Mer info kommer på
hemsidan längre fram.

Kulan i luften!
Nu har fotbollsskolan för barn födda 2004 sparkat igång. Daniel Holmström är en av fem ledare som har kul med barnen på IP (det är 31
stycken anmälda). Han berättar att det för vissa kan vara lika roligt att
plocka blommor eller leka med kottarna i skogskanten,
men det är ju charmen med det hela! Sen är det härligt att se alla
föräldrar som sitter vid sidan om och stöttar.
En solig onsdag i maj var det mycket spring i benen och full
koncentration…på vissa! Vi lyckades fånga alla på ett lagfoto också.

Fotboll + bio = sant ?!
När flicklagen för årgångarna 2000/2001 spelade sina första matcher för året i HSK-tröjan på
Kastvallen i mitten av maj, så blev det minst lika roligt efter att cupen avslutats…De som ville gick
nämligen nyduschade tillsammans på bio. Efter att ha haft kul på planen tillsammans så hade de sedan
kul på Filmstaden där de såg ”Hannah Montana”. Kanske var också popcorn lika uppskattat? Janne
Hanses och övriga ledare håller humöret uppe på träningen, där man kunde hitta både fina skott och
härlig kämparanda.

Glada tjejer på Kastvallen

På träningarna jobbar man hårt...

Hagaström - Sveriges bästa
ungdomsklubb igen
Hagaströmsungdomarna visade ännu en gång
att den bästa skridskoklubben i Sverige finns
utanför Gävle. I lagtävlingen där de olika klubbarnas totala resultat räknas samman vann
Hagaström överlägset före Trollhättan SK och
IK Wega från Göteborg.
Trots att Hagaström är en liten förening så får
vi fram duktiga skridskoåkare. I år hade vi med
hela sexton deltagare i åldrarna 12-16 år och
vi tog sju guld, tre silver och fem brons. Målsättningen inför nästa år är att vi ska få med
tjugo åkare som ska försvara titeln Sveriges
bästa ungdomsklubb.

Ett lyckligt gäng som ännu en gång vunnit ungdoms SM.

Fransk världstränare drillade Hagaströmmare i Örebro
Den franske världstränaren Christoffer Audoire, som för närvarande är kinesiska landslagets
tränare, var under tre dagar i Örebro för att lära de svenska inlineåkarna teknik, fartträning och
taktik. Hundra svenska inlineåkare varav åtta från Hagaström fick chansen att förkovra sig. Det är
riktigt häftigt att se 60-80 personer i olika åldrar köra inline i 20-40 km/timme i en trång mässhall.
Joel Wisting, som tidigare nästan enbart kört på is, tyckte att det var en ny häftig upplevelse att
köra inline när det är mycket folk och går riktigt fort.
- Nu blir det en hel del inline i sommar, sa Joel bestämt efter lägret.

Anna Hånell och Philip Wikman
tränar ingångar i kurvan.

Snabba ryck i kurvorna.

Christoffer instruerar om vikten av att
hitta balansen innan frånskjutet.

Rapport från hockeyskolan
Jag blev tillfrågad som nybliven ”hockeymamma” att skriva några ord om hockeyskolan, så här kommer några rader från hockeyskolan i Hagaström:
För mig var det här en helt ny värld som öppnades med damaskhållare, halsskydd, suspensoar, mm.
Alla skydden kan ju avskräcka den mest luttrade föräldern, och första gången det var min tur att
skjutsa till träningen hade vi generalrepetition hemma kvällen innan för att jag skulle lära mig att
sätta på skydden i rätt ordning. Det gick ju inte så där jättebra kunde jag förstå på Olivers kommentar: ”Mamma, det finns säkert någon annan pappa där som kan hjälpa mig!”
Det har varit väldigt roligt att se utvecklingen av killarna ute på isen. I höstas när hockeyskolan
började var det svårt att bara stå på skridskorna för de yngsta. Nu kan de backa, bromsa, göra
översteg och till och med hoppa längdhopp i snöhög med skridskorna på…
Vi har haft en fantastisk vinter och träningarna uppe på IP har varit en trevlig mötesplats för oss
föräldrar då vi tittat på grabbarnas träningar och tagit oss en kopp kaffe i kylan. Tränarna Ricky,
Jocke och Gustav har gjort ett kanonjobb och de ordnade även matcher mot andra hockeyskolor.
Det var höjdpunkten för grabbarna, att få sätta på sig HSK-tröjan och spela en riktig match! Med
alla skydden på så blev de ungefär lika höga som breda och det var svårt att se vem som var vem!
Det var så roligt att se hur duktiga de var och hur kul de hade ute på isen och hur glada de blev då
de gjorde mål.
Till nästa år hoppas vi att fler
killar och tjejer vill pröva på
hockeyn i Hagaström och att
vi blir fler föräldrar vid sidan av
rinken!
Vi ses nästa säsong!
Av: Pernilla Holmström
Match i hockeyskolan, HSK mot
HUGE i spännande drabbning!

Gården på landet,
sommarens
utflytsmål!
Öppet
Torsdagar, 11.00-18.00
Fredagar, 11.00-18.00
Lördagar, 11.00-16.00
Hillevallsvägen 55 i Hille
Skyltat Hillsjöstrand
från gamla E4:an
Tel: 026-16 70 60
Traktormuseum, kafé
och världsbutik
finns på gården

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.

Rinkbandy
Nu har vi avslutat rinkbandyn för denna säsong. Vi har spelat en gatuserie med åtta
deltagande lag, som Centrum vann, en poäng före Haga Gille.
När serien var färdigspelad så var det dags för gatuseriecupen, med handicapsystem, beroende på
hur man placerat sig i seriespelet. Cupfinalen spelades mellan Stenbäck och Ådalen. Det blev en
mycket jämn match där det vid full tid stod 4-4. Straffläggning fick avgöra finalen, där Ådalen till slut
vann med 6-5.
Vi har även haft två lag med i Gävlekorpens rinkbandyserier, men där vi i år inte fick något lag till
slutspel. Nu får vi lägga undan skridskorna ett tag, i väntan på nästa säsong, med förhoppningsvis
ännu fler deltagare.

Seriesegrarna - Centrum

Cupsegrarna - Ådalen

Vi ser möjligheter
Structor i Gävle

MP kabelvägar leder
din energi vart du vill
–snabbare och enklare!

På Structors kontor i Gävle finns kompetens inom projekt- och
byggledning, geoteknik/geohydrologi, fastighetsrätt och fastighetsbildning.Vi arbetar med infrastruktur, industrier, kommuner samt
allmännyttiga och privata företag.
Structors motto är att ”vi ser möjligheter”! Det innebär för oss:
- Att ihop med våra kunder utveckla deras projekt och visioner
- Samarbete över bolagsgränser och kompetensområden för
kundens bästa
- Ständig utveckling av vår organisation med nya kompetenser,
bolag och kontor
Vi sätter kunskaps- och teknikflaggan högt.Våra lösningar ska vara
väl genomtänkta, fungera långsiktigt och kunna genomföras på ett
enkelt sätt.Vi arbetar för ett nära och långsiktigt samarbete med
våra kunder.
Vi söker därför nya medarbetare som vill vara med och utveckla
verksamheten. Målet är att inom tre år ha ett 15-tal medarbetare
och att vi ses som en etablerad aktör på den regionala marknaden.

Box 3 • 574 21 Vetlanda • tel 0383 -76 36 00 • info@mpbolagen.se
www.mpbolagen.se

Nyfiken? Titta in på www.structor.se eller kontakta
per-olof.pehrsson@structor.se

.

Tack alla som kom och firade Valborgsmässoafton på Hagaströms IP!
Vilken otroligt härlig uppslutning nere på Hagaströms IP. Valborgsmässofirandet inleddes med
välkomsttal av klubbens ordförande Per-Olof ”Poppen” Pehrsson och av undertecknad i egenskap
som medverkande arrangör. Därefter sjöng
Hagaströmsskolans elever in våren med sånger
som Vintern rasat, Blåsippan och Ja det är våren.
När vi gemensamt utbringat ett fyrfaldigt leve för
våren tändes årets kase som i år var belägen på
ängen bakom hockeyrinken.
Caféförsäljningen och lotteriförsäljningen gick
över förväntan och inbringade ett gott tillskott
i klubbens kassa. Det var lång kö till fikabordet
och alla lottringar såldes slut! Tack vare givmilda
sponsorer fanns över 20 fina vinster att lottas ut.
De två högsta priserna var en GIF-tröja och en Brynäs-tröja med respektive lags autografer som
många gärna ville vinna.
Det känns väldigt roligt att ha genomfört årets firande då vi fått många uppskattade ord därefter.
Vi ser redan nu fram emot att få arrangera detta nästa år igen.
Vi vill passa på att tacka alla som ställde upp att göra årets firande så lyckat. Ett speciellt tack till
markägarna för platsen där kasen fick vara,
alla prissponsorer, Hagaströmsskolans
elever, lottförsäljarna, caféförsäljarna och
Konsum Hagaström.
Tack också för att ni respekterade vår
skyltning när kasen var tillräckligt stor och
inte slängde mer på den. I och med det
behövde vi aldrig oroa oss för att tända
den.Vi hälsar er varmt välkomna nästa år
igen!
Av: Arbetsgruppen för Valborgsfirandet
genom Malin Kvist

Vill du spela tennis i sommar
på Hagaströms tennisbana?
Kontakta då Bo Bergstad 197897
eller Stig Hånell 197627
för mer information.

Gillar du att åka inlines?
Hagaströms SK har inlineträningar och hyr
också ut inlines till förmånliga priser. Ta kontakt med Pelle Hallberg 19 76 16 eller
Per Björkman 19 78 44 så hjälper vi till.

