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Ledare
Några ord från fotbollssektionen
Fotbollen är igång sedan någon månad och IP myllrar
av ungar på kvällarna. En inspirerande syn. Det finns
anledning att känna viss tillförsikt inför klubbens framtid när man ser alla dessa ungar. När jag började träna
min dotter och hennes kompisar födda 1997 och
1998 var det lite dystrare. En del årskullar var små
av naturliga orsaker men en del fick inga möjligheter
att testa fotboll på grund av ledarbrist. Att förhållandena var svåra då för 7-8 år sedan får klubben sota
för nu då vi har väldigt få ungdomar i föreningen som
spelar fotboll upp i tonåren och kanske fortsätter på
seniornivå. Detta medförde t.ex. att vårt seniordamlag
lades ner och de äldsta tjejerna som spelar fotboll i
föreningen är mina kära 13-14 åringar. Men med tanke
på all verksamhet bland 2000-talisterna så kan man
kanske få se ett damlag i HSK om några år. Herrsidan
har liknande problem men räddas av det faktum att
det finns fler killar som vill fortsätta spela fotboll upp
i vuxen ålder. Tjejerna tenderar att lägga skorna på
hyllan efter gymnasiet.
Jag vill i denna spalt passa på att hylla ledarna i vår förening, som är en helt avgörande del i att en förening
utvecklas. Det är roligt att se ert engagemang, att alla
lag verkar ha fler än en ledare, att ni hjälps åt mellan
lagen och att ni orkar knata ner till IP i ur och skur
för att försöka hålla ordning på en hop med ungar.
För att ni ska få något tillbaka har vi startat ett program för ledarutveckling och ledarvård. Jag tror att
man måste försöka ge tillbaka något till er och samtidigt utveckla ledarna i rollen som fotbollstränare med
allt vad det innebär. Vi hade en ledarkickoff i mars och
kommer att fortsätta att i samverkan med SISU ha
regelbundna träffar för ledarutveckling. Man ska inte
känna sig ensam och osäker i sin ledarroll utan känna
hela föreningens stöd.

Fotbollssektionens styrelse har gått igenom en generationsväxling och håller på att omorganisera sitt arbete
där vi hoppas kunna dela upp styrelsearbetet kring vissa ansvarsområden.Vår eminente kassör Lars Flintberg
kommer att avsluta sitt engagemang för föreningen vid
årsskiftet vilket ger oss viss huvudvärk; om inte någon
ekonomiskt sinnad person anmäler sitt intresse så får
vi försöka lösa det på något sätt. Vill även passa på att
uppmana alla som vill påverka och bidra med något till
föreningen att överväga att engagera sig i styrelsen.
Vi behöver fler personer med olika kompetenser och
erfarenheter. Ta kontakt med mig eller någon annan i
styrelsen om ni känner för att engagera er, i styrelsearvodet ingår gratis läsk och dammsugare!
När det gäller säsongens fotbollsspelande så har jag
mest koll på mitt eget lag och herrlaget. A-laget har
ambitionen att återta sin naturliga plats i division 4.
De har så här långt varit väldigt svårslagna, men tyvärr
spelat lite för mycket oavgjort för att leda division 5.
Vi håller tummarna till hösten.
I övrigt så verkar allt funka kring matcher och träningar. Så länge jag inte får en massa mail om problem
så antar jag att det mesta flyter på.
Domarplaneringen som jag själv gjorde tillsammans
med våra nya och en del gamla föreningsdomare verkar också till min stora förvåning funka. Heder åt våra
domare som sköter sig så bra. Till sist är det kul att
se våra minsta fotbollspelare som startat i vår (förra
2006) kämpa med den, för deras del, gigantiska bollen.
Många engagerade ledare och föräldrar verkar det
även finnas där.
Nu har vi passerat midsommar och står inför en månads uppehåll i fotbollssparkandet. Mitt sköna tjejgäng
(F97/98) har i slutet av juni drabba Enköping för spel
i GloBall Cup. Det är med skräckblandad förtjusning
man sticker iväg med 19 stycken 13-14-åriga tjejer.
Som tur var fick vi också 19 tjejer med oss hem.
/Hasse Kristiansson, fotbollssektionen

Duktiga flickor födda -03 som just spelat flera tuffa
men roliga matcher på Testebovallen i juni.

Rapport från en trevlig idrottsgala!
I år var det treornas tur att för första gången få
medverka på GD/GIF-olympiaden. GD/GIF anordnas
på Gunder Häggstadion och i år deltog ca 2500 barn.
Det var med stor entusiasm som barnen tillverkade sin
klasskylt (häftpistolen och spraylimmet höll vi vuxna
i men sedan gjorde barnen allt). Lärarna hade ordnat
så att barnen fått rita skisser i skolan som vi sedan
plockade godbitarna ifrån och ritade en skiss av. Alla
bidrog med något och skylten blev väldigt fin. Några av
föräldrarna i klassen har tidigare hållit på med friidrott
och tog med barnen upp till stadion för en prova-påkväll. Det var toppen för det var ett gäng pirriga barn
Treorna ett sammansvetsat gäng med kämpaglöd.
som kom till Gunder Häggstadion en tidig lördagmorgon i slutet av maj. Klass 3A och 3B är ett sammansvetsat gäng och har egentligen ingen direkt uppdelning vilket är
jätteskoj att se! Efter inmarschen och invigningen var det dags att delta i de olika grenarna. Alla kämpade på sitt vis.
Två tjejer deltog på kryckor i alla grenar. Vilken kämpainsats de gjorde för klassen! Alla vi som besökte dagarna var
mycket nöjda. Deltagarna tog väl hand om varandra under hela helgen. Klassens lägerplats var också perfekt. Lite i
utkanten och bortom allt ståhej inne på tävlingsarenan. Där laddade kidsen med lekar och vila om vartannat under
helgen.
Det ska bli spännande att följa klassen kommande år på GD/GIF!

”Målvakten är halva laget”!
Ja, ovanstående fina gamla sanning (?!) tycker vi att det går att damma
av. En så rolig (och för all del ansvarsfull) del i den ädla sporten fotboll
går inte att överskatta. I slutet av maj fick Hagaströms IP besök av den
allsvenske målvaktstränaren Urban Oscarsson.
Han tog sig tålmodigt och generöst tid att
tillsammans med ett gäng målvakter från ungdomslagen samt ett antal ledare öva på grunderna i målvaktsspel.

Ovan: Ett gäng hungriga
HSK-målvakter.
Tv: Johan Holmström
tillsammans med Gefle
IF:s målvaktstränare
Urban Oscarsson.

Mycket uppskattat och Urban
är varmt välkommen tillbaka!

Grunddräneringar,
poolgrävning, avlopp, m.m.
Boka dina jobb nu och få
”HSK-Rabatt” på priset.
Du ringer, Vi gräver!
5,5 ton grävmaskin
med gummilarver.
F-skatt och Yrkesbevis

P-Å’s Service

Skogsvägen 16, 806 28 Gävle, 070-7766628
Även reparation och service av snöslungor,
gräsklippare, motorsågar

RINKBANDY 2011/2012
Jag vet att det är sommar nu, men tiden
går fort. Om några månader så börjar
rinkbandysäsongen igen, så om det är
några nya som vill vara med i vår gatuserie i rinkbandy, så kan det kanske vara
dags att börja fundera på att anmäla sig
själv, eller kanske ett helt nytt lag till
gatuserien. Du kan höra av dig till mig på
telefon 197733 eller 070-2192260.
// Arne Sköld

Intervju med Florindo de Sanctis
Efter ett antal år då Florindo varit aktiv på andra håll har han nu återvänt till Hagaströms SK för att i år träna klubbens herrlag. En skön junikväll med knotten i luften fick jag en pratstund med honom.
Berätta lite om dina tidigare år i Hagaströms SK.
Jag är inne på min fjärde period i klubben. Första gången jag kom
till klubben var 1978, och första gången jag tränade seniorer var
1980.
Varför kom du tillbaka igen?
Efter att ha tränat distriktslaget så kände jag för något annorlunda,
att träna ett seniorlag med kontinuitet i träningen igen.
Vad ser du för styrka i laget i år efter att ha tränat dem
under försäsongen och början av serien? Och vad är målsättningen för säsongen?
Det är utan tvekan duktiga spelare, men med en bättre kontinuitet
i truppen kunde laget ligga bättre till i serien. Från början var målsättningen att vinna serien, men nu får vi revidera det målet.
Har du några idéer som kan öka publikens intresse för
matcherna?
Ett bra lag betyder bra PR. Ligger man i toppen av serien brukar
det betyda mer publik. Det var ett annat läge förr, då en derbymatch mot Valbo i division 4 betydde att folk kom från alla närliggande ställen och det kunde bli uppåt 4-500 personer i publiken!
Men det fanns inte lika mycket annat som konkurrerade om intresset då.
Är det några särskilda spelare i laget som du vill tipsa
publiken om?
Ja, det finns många. Johan Svensson är en duktig forward, en riktig
spjutspets som gör många mål. Vi kan även nämna Johan Olsson,
Mattias Fredriksson, Jakob Ottosson och Jonas Brändeskär.

Nygammal tränare!

Tränar avslut bland mygg och knott...

Är det bara fotboll för hela slanten som gäller för dig, eller är du intresserad av någon annan idrott?
Förut var jag nog en ”fotbollsidiot”, men med ålderns rätt har jag blivit mer allround. Det blir numera inte så mycket
fotboll på TV faktiskt, däremot tycker jag handboll är spännande och en bra TV-sport.
Slutligen: vem är din favorit bland fotbollsspelare alla kategorier?!
Då vill jag nämna en otroligt duktig spelare som inte riktigt fått det erkännande han kunnat få, av olika orsaker: Francesco Totti, Roma-spelaren.

Nytt &

nostalgi

Hos mig hittar du kök, gamla
och nya möbler, heminredning,
kläder, tvål, ljus, vackra ting
och annat smått & gott.
Varmt välkommen in!

Valbovägen 181, Valbo | 026-495 77 74
Vardagar 11-18 | Lör-sön 11-15

Allt inom måleri
Vi utför även snickeriarbeten
Vi innehar F-skattsedel. Utnyttja rotavdraget!
026-19 81 70 Tomas
070-239 57 30 Nisse

Föreningsdomare
HSK-tjejerna Kajsa Eklund och Johanna Sandström fyller 14 år i år, och det är först då man får möjlighet att utbilda sig
till föreningsdomare. De har redan hunnit döma några ungdomsmatcher.Vi frågade dem lite om detta!
Vad fick ni för utbildning när ni började?
Vi fick gå en kurs här på IP, där vi fick lära oss regler
och allt man behöver kunna.
Varför ville ni bli domare?
Extra pengar! Sen är det också bra för fotbollen.
Hur ofta tränar ni som domare? Behöver ni
läsa på i regelboken ofta?
Vi tränar inget extra som domare.Vi har inte hunnit
få regelboken än men ska få den snart!

Johanna och Kajsa –debuterar i år som domare.

Vilka fördelar finns det i domarrollen att ni
själva är aktiva spelare?
Kanske att man kan mycket mer i och med att man
spelar själv.

Hur tycker ni att publik och ledare bemöter er?
Det varierar. Vissa ledare är lite skrikiga av sig, och tycker att man gör fel. Andra är väldigt stöttande, vilket är bra.
Slutligen, berätta vad det bästa med fotboll är för er?!
Det är roligt, det är ett lagarbete och det är bra motion – bra att få röra på sig!

Hagaströms skridsko kör hårt med inline under
sommaren
Det är inte bara på vintern skridskon håller igång med
tävlingar och träningar utan på sommaren körs det inline.
För tillfället är det två grupper som tränar. På onsdagkvällar kör det yngre gänget (barn födda 97 och yngre) och
på torsdagar kör de äldre (födda 96 och äldre.) Träningen
sker framför Gunder Häggstadion. Det är teknik, balans,
koordination, samarbete och naturligtvis speed.
Alla barn och ungdomar är välkomna att delta. Hjälm, knäskydd, armbågsskydd och handledsskydd är obligatoriskt.
Skridskor kan du ha egna eller hyra från klubben.

SM i Varberg
Carolina Cabeze från Hagaström tog storslam i SM
för damer juniorer, hon hade dock hårt motstånd av
Malin Wickström som fick ge sig i slutstriderna. Carolina, som är bördig från ett av världens allra främsta inlineländer Colombia, kan sträcka ut i nästan
spagat över mållinjen vilket gör henne svårslagen i
en spurt. Hagaströmstjejerna tog hem alla medaljer i
juniorklassen. På seniorsidan gjorde Daniel Westman
några fantastiska lopp i herrar seniorer och tack vare
sin oerhörda snabbhet var han nära att gå till A-final
på 500 m. Det lyckades dock inte eftersom Motalas
Martin Friberg gjorde en fenomenal smitning i sista
kurvan och Daniel kunde inte svara.

Vi hoppas också kunna
komma igång med ett
motionsgäng som skulle
vilja köra lite på skoj. Är
du sugen så hör av dig till
skridskosektionen.Vi tränar
samtidigt som yngsta gänget
och sedan finns det tillfälle
att åka på cykelbanan till
Furuvik under helgerna.
Målgång av Carolina på SM i Varberg.

Träffpunkt för seniorer!
Hagaström har förmånen att vara träffpunkt för seniorer. Träffpunkt för seniorer är
en plats för gemenskap – hit kommer du för att må bra! Här får du möjlighet att lära
känna andra, träffas kring gemensamma intressen och hitta på saker tillsammans.
Det är fritt för alla som fyllt 65 år (samt även för andra daglediga) att besöka träffpunkten. Du kan besöka träffpunkten när det passar dig, utan att boka ditt besök i
förväg.
Du som deltar är alltid välkommen att vara med och styra innehåll och aktiviteter. Det kostar inget att vara
med och det finns möjlighet att köpa fika!

Mössor, vantar, körsång, majkase
och tomt i tombolan
Det var en kall sista april i år. Men besökarna på IP kunde glädjande värma sig av Hagaströmsskolans barnkör. Det är ett privilegium för oss besökare att barnen år från år sjunger in våren för
oss.
Det var många som hade tagit tillfället i akt och bidragit till årets
majkase. Den blir snabbt tillräckligt stor och vi är också tacksamma för att ni respekterar skyltningen. I och med det var det inga
problem att tända årets kase trots lite blåsigt väder.
I utomhuskaféet såldes det varmkorv med bröd, fika och en
massa lotter. Lotterna tog snabbt slut och det är väldigt roligt
att det är populärt. Alla vinster till lotteriet är skänkta av företag som vill stödja HSK så intäkterna går oavkortat till klubbens
verksamhet.

Hagaströmsskolans barn sjunger fina vårsånger.

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.

Skadegörelse på IP
Vi vill göra våra medlemmar uppmärksamma på att vi har drabbats av skadegörelse på klubbstugan vid flera tillfällen
nattetid den senaste tiden. Hittills är det
fönsterrutor till kaféet som krossats och
växelkassan har också försvunnit.Varje
gång rutan krossas kostar det oss ideella
arbetskrafter att återställa och städa upp
samt ca 3000 kronor per gång för att
byta rutorna. De intäkter vi har i föreningen vill vi använda till våra barn- och
ungdomsverksamheter istället för att
återställa skadegörelse.
Vi vill uppmärksamma er alla på detta
för att gemensamt kunna hålla ögonen
öppna och föra dialog med våra ungdomar kring skadegörelse.
Om någon känner till något kring händelserna uppmanar vi er att kontakta
polisen eller ordförande i föreningen,
Per Blomkvist.

Seminariet och Wockatzgården
När man på promenaden passerar förbi Durotapet kommer en allé med granar och är man inte gammal hagaströmare kan
man ju fråga sig varför dessa finns där. Jo, det är så att Sveriges första mindre folkskoleseminarium startade i Hagaström för
drygt hundra år sedan. Justus B Wockatz, var lärare i Stockholm, men 1893 började han en tjänst som folkskoleinspektör. Hans
arbetsområde var stort, hela Hälsingland och Orsa finnmark. Det karakteristiska för dessa områden var att de var vidsträckta
och förhållandevis glest befolkade. Det innebar att många skolor var skolor både för småskolan och folkskolan, det fanns bara
en lärare som måste undervisa i alla klasser. Wockatz ”fäste sig vid huru svår en sådan lärarinnas uppgift var, men han hade ock
haft glädjen finna att en del lärarinnor genom kärlek till sitt kall, energi och lycklig begåvning på ett förunderligt sätt löste den
svåra uppgiften…”. Justus insåg dock att det vore bra om det fanns en möjlighet att utbilda småskolelärarinnorna för att kunna
undervisa i de äldre årskurserna. Det fanns inte lärare nog för att undervisa i de sju årskurserna och därför beslöt sig Justus
för att med egna medel starta en sådan skola. Han ville att skolan skulle ligga på landet eftersom de flesta lärarinnorna skulle
undervisa där i framtiden och då måste känna till dess svårigheter. Han förlade skolan i Hagaström som vid denna tid i början på
seklet inte hade någon vägförbindelse med Gävle och dessutom inte särskilt mycket bebyggelse.1905 fick han tillstånd av Hans
Kunglige majestät och lät då uppföra en vacker och ändamålsenlig byggnad vid åkrarna ner mot Gavleån. Dessutom uppförde
han en rektorsbyggnad med tre rum och kök samt pigkammare.
I seminariet fanns fyra skolsalar med högt i tak. I källarplanet fanns skolkök, matsal, förråd, tvättstuga och värmepanna.
Skolan skulle inte bara utbilda lärarinnorna i alla ämnen utan också i trädgårdsskötsel och därför anlades en stor trädgård som
sköttes av de blivande lärarna i undervisningssyfte. Själva gården var 200 tunnland stor och den omgärdades av granhäckar. Så
svaret är att granarna härstammar från seminarietiden.
1906 stod allt färdigt och de första lärarinnorna som var 35 till antalet fick påbörja sin utbildning. I intagningskriterierna togs
större hänsyn till mognad än till kunskaper eftersom Justus ansåg att det krävdes sin kvinna för att både kunna undervisa och
fostra barn i alla åldrar. De undervisades i praktiska ämnen men även i geografi, matematik, historia, naturkunnighet, välskrivning,
kristendom, musik, kvinnlig slöjd och hushållsgöromål. Under sina inspektionsresor hade Justus även uppmärksammat att lärarinnorna oftast inte åt någon riktig lunch utan nöjde sig med en kopp kaffe och en smörgås. Det ansåg han inte vara bra varken
för hälsan hos lärarinnorna eller bra för ett så krävande jobb. Han införde därför även kokkonst på schemat inte för att lärarinnorna i framtiden skulle undervisa i ämnet utan för deras eget välbefinnande.
För att de blivande lärarinnorna skulle kunna
träna på sitt framtida ”kall” hade man två klasser
med lärarelever.
Med tilltagande ålder hörde Justus allt sämre
och 1919 skrev han till regeringen och erbjöd
staten ta över seminariet. Regeringen biföll hans
ansökan året därpå och han fick även en viss ersättning. Seminariet drevs vidare till 1932 då hela
byggnaden blev folkskola. Byggnaden revs 1970
efter att den haft både ryska krigsfångar där under kriget och en viss industriverksamhet. Så när
du nästa gång tar promenaden förbi granhäcken
så stanna till och känn historiens vingslag, kika
om du ser resterna av källaren och kanske någon
växt från trädgården.

Du som har mer
information om seminariet,
hör av dig till Redaktionen.
Vilken industriverksamhet var det?
Ryska krigsfångarna? Kanske någon
släkting som gått där eller tillhört
klasserna?
red@hagastromssk.se

Inlineträning för födda 97 och yngre
+ motionärer
Från onsdag 17 augusti
på Gunder Häggstadion kl 18.00
Välkomna!

Vilket är ditt boktips till sommarens
lata dagar i hängmattan?

Karlstad stadslopp
Tre hagaströmstjejer bland
de fem bästa i Karlstad stadslopp.
Caroline Persson:
”Afrodite och
döden” av Ritta
Jacobsson.

Johanna Karlsson:
”Glöm att du har
en dotter” av Sandra Gregory.

Motalaläger

Ett sextiotal inlineåkare i alla åldrar samlades för ett breddläger i Motala för att komma igång med årets säsong. Fyra
hagaströmare deltog och körde sex pass på tre dagar. Det
är maffigt att se sextio åkare samtidigt på en hockeyrink
där de åker i
30 km/h och
ligger som
en orm efter
varandra och
där de utan
problem
snirklar sig
runt de som

Tiolina Wieser:
Bamse!

Calle Thysell:
Harry Potter och
dödsrelikerna.

åker saktare.

netweb är en specialiserad leverantör inom området
informations- och kommunikationsteknologi.

Fullt upp med att spela fotboll.

Vi jobbar med kundnära projekt inom offentlig och privat
sektor, allt ifrån små lokala till nationella projekt.

Gröna
upplevelser!
Krukväxter, snittblommor, presenter,
trädgårdsväxter, trädgårdstillbehör,
kurser och utbildningar, servering
Öppettider
Tisdag-Fredag 10-18
Lördag-Söndag 11-15

www.hedvigstradgard.se

