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Ledare
Då var det dags för ett nytt nummer av HSK
Kontakten och ny säsong för alla våra aktiva
i klubben! Trots den milda hösten så börjar
nu kallgraderna så sakteliga komma. När
det här skrivs i början av december så har
isbyggandet påbörjats på vår fina idrottsplats
och snart kommer isen ligga gnistrande i
vintersolen för alla utövare av vintersporter
i klubben och alla vi andra som tycker om
skridsoåkning som avkoppling och motion.
Till den här vintersäsongen har vi, efter att
klubben idogt uppvaktat Gävle kommun, fått
tillbaka hjälpkylan på ishockeyrinken. Det betyder att vi skall kunna hålla isen åkbar även
om temperaturen börja krypa strax över
nollan. Om ni är osäker på förhållandena så
kontrollera alltid med vaktmästarna på IP om
isen går att åka på.
Inom 5-6 år så hoppas vi även att skridskobanan skall vara en konstfrusen anläggning
så att våra aktiva inom skridsko, Hagaströmmare och andra Gävlebor skall kunna njuta
av en längre säsong med skridskoåkning på
långbana. Men långt innan de planerna tar en
mer tydlig form finns ett akut behov av att
rusta klubbens förrådsutrymmen. Materialförråden för våra barn- och ungdomsaktiviteter är väldigt slitna och otillräckliga för att
klara av dagens verksamhetsbehov.

Klubbens styrelse kommer tillsätta en projektgrupp som får ansvaret att färdigställa
ritningar och planer för hur vi på bästa sätt
kan uppföra nya förrådsutrymmen. Jag vill
därför uppmana alla som har ett intresse för
vår verksamhet, tid att avvara och ett stort
hjärta att fundera på hur ni kan hjälpa till.
Det kommer behövas mycket ideella krafter
så alla med ett gott handlag är välkomna att
anmäla sig. Tidplanen för när bygget kommer
igång är ännu inte bestämd men ju fler som
anmäler sitt intresse för att hjälpa till desto
snabbare kan vi komma igång. Informationen
angående vem ni skall anmäla er till kommer
i HSK Kontakten men till dess är ni välkomna
att höra av er till mig eller någon annan i
styrelsen.
Har ni vägarna förbi IP och klubbhuset så
höj blicken och ta en titt på den nymålade
fasaden. Det är ett par av klubbens pensionärer som under sommaren och hösten givit
klubbstugan en uppfräschning. Det jobbet
tackar vi för!
Med förhoppning om en vit och lagom kall
vinter,
Per Blomkvist, ordf HSK

Gatuserien i rinkbandy
Nu har vi kört igång!
Vi har fått några tider i Valbo som vi spelar några försäsongsmatcher på, innan det blir is i Haga och seriespelet
kan börja. Det blir även i år åtta lag som startar i seriespelet. Känner du för att vara med och spela, men inte
varit med tidigare, så hör av dig till mig så att vi kan placera dig i något av lagen.
Arne Sköld
Tel. 197733
Mobil. 070-219 22 60

Aqua Spa & relax
Hagaströmsv. 154
026-131350
www.aquasparelax.se

Inbjudan till Julklappsloppet 2011
Hagaströms SK Skridsko och ishockey inbjuder till en familjekväll på Hagaströms IP måndag den 19/12 från kl 18-21.
Vi kör traditionsenligt julklappsloppet för alla åldrar kl. 18.30.
Anmälan via hemsidan www.hagastromssk.se/skridsko eller på
plats senast kl. 18.00. Alla deltagare får en julklapp av tomten!
Hinderbana och allmänhetens åkning på lilla planen (utan
klubba) och på ishockeyrinken (med klubba).
Skridsko till tusen på ytterbanan på skridskobanan (kan bli lite
trångt under tävlingen). Fina priser lottas ut till de som kört
fler än tre varv. Lotterier och prova-på-skridskor finns det
också möjligheter till. Fiket är öppet med både korv, varma
mackor, glögg och annat gott så strunta i middagen och ha en skön vinterkväll!
Varmt välkomna önskar Hagaströms SK

6 –åringar gympar i Hagaströmsskolans gympasal!
Varje onsdag kl. 18 träffas ett gäng 6-åringar och övar bland annat balans,
koordination och motorik. Lek och samarbete är i fokus och barnen får
prova på allt från basket till trampett (studsmatta).Vi är två föräldrar som
håller i gruppen och vid varje tillfälle brukar några föräldrar stanna kvar
och hjälpa till. Du vet väl om att även du och ditt barns kompisar kan hyra
gymnastiksalen i Hagaström till en billig penning? Du bokar tid via Gävle
Kommun (kultur och fritid) i HSK:s namn. Om du är intresserad av att vara
med eller har frågor om vår lek- och idrottsverksamhet så kontakta mig på
mwa@hig.se eller 070-3231043.
Maria Westin
Karin Rapp rockar ringar!

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

En riktigt God Jul
och
ett riktigt roligt
Nytt År önskar vi
er alla!

Skridskoåkare på läger i
Inzell och Sundsvall
Att vara skridskoåkare i Gävle är ingen
dans på rosor. Här finns varken isbana
eller inlinebana, så när man ska åka på
större isar än en rink får man ge sig iväg
på läger. Under hösten har äldsta gruppen åkt ner till den fantastiska isanläggningen i Inzell för att vässa formen inför
vintern. Tio aktiva körde 12 pass under
en vecka. Det är alltid inspirerande att
träna där de bästa åkarna kör.
Som vanligt åkte ett helt gäng skridskoungdomar också upp till Sundsvall för en
veckas höstläger. Det var hårdkörning
på Gärdehovs isoval, bad på Himlabadet
och skräckpromenad som äldsta gänget
anordnade på allhelgonakvällen. Dessutom bjöd tränarna på historier ur verkliga
livet på bussresan till banan.

Ring en politiker
Hagaström har under snart 20 år jobbat för en konstfrusen anläggning på IP. Trots många påtryckningar och ett hårt arbete händer
det väldigt lite. Så fort något annat projekt dyker upp så flyttas vårt
projekt ner i prioritering.
Nu behöver vi er hjälp!
Ring en politiker och säg att de även bör satsa på Hagaström.

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

Joel Wisting uttagen till junior-världscupen i Erfurt
Ytterligare en gång har Hagaströms SK en skridskoåkare som kvalat in till internationella tävlingar. Denna gång var det
Joel Wisting som fick chansen att delta. Joel ingår denna säsong i Svenska skridskoförbundets satsning på juniorer. Joel
som till vardags läser på idrottsprogrammet på Polhem tränar mellan 7-11 pass/vecka under ledning av Åke Falk och
Håkan Karlsson.
Hur gick det på tävlingen?
Det gick väldigt bra, jag slog personligt rekord på båda sträckorna. Bäst gick det på 3000 m där jag fick 4,13.
Vad har du för målsättningar för säsongen?
Jag hoppas naturligtvis få fler chanser i världscupen och kanske en möjlighet att köra JVM.
Vad tränar du för att bli bra?
Skridsko är en allsidig sport där du måste träna både kondition, styrka, snabbhet och spänst så även om jag tränar
mycket är passen väldigt varierande.

Hagaströms skridskooch skrinnarskola
Finns det något härligare än att se hur de fantastiska
barnen utvecklas i skridskoskolan? Hagaströms skridsko har fostrat många bra skridskoåkare och under
hösten har vi haft fler som tagit chansen att lära sig
åka skridskor.
Varje lördag på Läkerol arena har ett helt gäng samlats för att leka, träna teknik och köra hinderbanor på
skridsko.

För dig som är
lite äldre finns
Lilla ungdomsgruppen.

Axel Palm är en av de flitigaste åkarna:
Vad är roligast med skridskoåkningen?
Det är roligt att åka hinderbana och leka.
Vad är svårast?
Att det ibland är så halt på isen.

Välkomna till Hagaströms
skridsko- och skrinnarskola.
För att se tider och anmäla dina barn gå
in på vår hemsida; www.hagastromssk.se/
skridsko. Från 9 januari träffas vi varje
måndag på IP kl 17.30

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.

Fotbollshälsningar!
Från fotbollshåll kan hälsas att herrlaget fått en ny tränare
i form av Daniel Ljunggren, som har en bakgrund i bland
annat Sandviken.
Bland de yngre lagen spelade F96-98 en cup i Slätta utanför Falun i oktober, där de tog sig till final men där fick
ge sig mot Kvarnsveden. En fin insats med (som vanligt)
mycket fint stöd av släkt och vänner som stöttade laget.
Flickor -02 har haft en bred trupp under säsongen – 22
tappra spelare! Det är första säsongen man spelat sjumannafotboll. Det har enligt lagets tränare (Anna S, Anna
T, Carro, Peter, Adrian och Per) varit både roligt och ut- Pigga fotbollstjejer!
vecklande, både för spel och sammanhållning. Efter en busig
avslutning på Lillhagsbadet siktar de på Tidningscupen i Sandviken i januari. Lycka till!
Avslutningsvis hälsar Danne Holmström att pojkar -04 efter den sköna sommaren nu till vintern kryper in i Hagaströmsskolans gymnastiksal. Det brukar bli trångt men roligt, och garanterat full fart!
Vi önskar dem och alla andra lag en god jul och ett gott nytt fotbollsår 2012.

Är du dagledig?
Promenader

Föreläsningar

Fika

För information om nästa träffpunkt
se anslag på Coop nära och
Hagaströms IP:s anslagstavlor.

Årsmöte
Onsdag den 14 december kl.
18.30 i klubbstugan.
På årsmötet informeras bl.a.
om verksamheten, året som
gått och framtidsplaner.

Duktig domare
I samband med att ungdomslagens ledare hade avslutning i oktober så fick Gustav Lindström pris som årets domare. Hasse
Kristiansson representerade styrelsen och motiverade valet med
att han verkligen utvecklats och ställt upp i
vått och torrt (bokstavligen!!!).
Vi hoppas att vi under 2012 får se många
14-åringar som vill utbilda sig till domare –
kul och utvecklande och bra för föreningen!
.

Gustav - årets domare.

Årets HSK:are uppvaktas
också – kanske är det du?

Hur en HSK-Kontakt blir till …
Redaktionen är idag Pelle ”Mr Skridsko” Hallberg , Jonas ”Fotbollsfantasten” Sjödin, Malin ”Valborg- och midsommarfixaren” Kvist och
Jenny ” layoutproffset” Rogström.Vi kompletterar varandra bra med
olika specialområden. Det är under några hektiska veckor fyra gånger
om året som vi tillsammans arbetar fram HSK-Kontakten för våra
medlemmar och boende i Hagaström.
Det kostar en del för klubben att trycka tidningen men styrelsen har
tagit beslut på att föreningen ska prioritera detta för sina medlemmar,
vilket vi är väldigt glada för! Vi är därför också mycket tacksamma över
de annonsörer vi har.
Tidningen görs, trycks och distribueras helt ideellt precis som allt annat arbete i föreningen.
Sitter du och läser det här nu eller känner någon som du kan tro skulle vara intresserad av att stödja föreningens
medlemstidning får du mer än gärna kontakta någon av oss direkt eller skicka ett e-mail.
Annonserna kostar 250 kr per införande.
Vi letar texter från aktiva och ledare i föreningen men också från skolan, förskolan och från arkiv där vi hittar material om gamla Hagaström. Det tar tid men är också roligt. För att underlätta för oss och också få er att tipsa om vad
ni vill läsa om i tidningen så uppmanar vi er återigen att tipsa oss!
Vill du skriva en text? Känner du till någon spännande historia om huset du bor i? Kan du skriva något om gamla
Hagaström? Gör det! Skicka text och gärna bild direkt till oss på nedanstående e-mailadress!Alla idéer är välkomna!
Redaktionen förbehåller sig rätten att korta ner texter vid behov. Hjälp oss! Det ger oss ny inspiration till kommande nummer!
/red@hagastromssk.se

Tre kronors hockeyskola
Så har en ny härlig hockeysäsong äntligen börjat! Denna säsong består hockeyskolan av ca 20 barn födda 2004-2006,
så några av dem är ”veteraner” och några nybörjare.
Det är så roligt att se vilka framsteg de alla redan har gjort, fastän vi inte hunnit träna så många gånger än.
Träningarna är så här i början av säsongen förlagda till Läkerol Arenas B-hall på söndagsförmiddagar.
Hallen fungerar såklart jättebra, men självklart längtar vi tills det är is på IP.
Förutom träningarna så hoppas vi även
under säsongen kunna spela några
vänskapsmatcher mot andra lags hockeyskolor, något som barnen brukar se
särskilt fram emot.Vi har redan fått förfrågan från Skutskär, så vi hoppas kunna
sy ihop en matchdag inom kort.
Allt som behövs för att prova på
ishockey hos oss i Tre Kronors ishockeyskola är skridskor. Hjälm med galler,
halsskydd, hockeybyxor, klubba m.m.
finns att låna av klubben.
Kom och prova på!!
Hälsar tränarna i Hockeyskolan
Johan och Magnus

Missa inte HSK:s Nyårscafé!
Det har blivit en tradition att flytta ut kaféet på
planen mellan rinken, skridskobanan och friåkningsbanan på nyårsaftonens förmiddag!

Vem skulle du vilja ge en julklapp
eller en julkram, och varför?

Vi hoppas på kyla och is även i år så att vi
återigen kan hälsa er välkomna ner till IP.
Är vädret bra är grillen igång och kafébordet laddat!
Varmt välkommen
Agnes Sjödin:
Jag vill ge en julklapp
till min klass för att
dom är så bra!

Robert Bläckt:
Jag ger julkramar till
min fru och mina barn,
eftersom de är så
underbara!

Välbesökt anläggning nyårsafton 2010.

Molly Melinder:
Jag vill ge en julkram
till mina brorsor som
är så snälla!

Malin Kvist:
Jag vill ge Botte en
varm julkram för att
han kämpar på, på
sjukhuset.

netweb är en specialiserad leverantör inom området
informations- och kommunikationsteknologi.
Vi jobbar med kundnära projekt inom offentlig och privat
sektor, allt ifrån små lokala till nationella projekt.

Välkommen till Hedvigs Trädgård
Vi är en oas i Gävle där vi ger inspiration och gröna
upplevelser, där naturens skiftningar får styra.
En mötesplats som får själen att blomstra!

Öppet året om!
Butik, växthus och utegård med speciellt utvalda blommor, växter
och tillbehör • Presenter • Snittblommor • Krukväxter • Träd & buskar
Trädgårdstillbehör • Kurser & utbildningar • Café
Hedvigslund 2, 802 65 Gävle
Tel.026-60 09 26
ww w. hed vig st r adgar d. se

Tis-fre 10-18
lör-sön 11-15
mån stängt

