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Välkommen till fotbollsäsongen 2012
Sist jag kollade hade snön smält bort på IP. Det är en
påminnelse om att vi nu drar igång en ny fotbollssäsong i Hagaströms SK. Från styrelsens sida har det
varit en positiv start på året. Lars Erik Person har
åter iklätt sig ordföranderollen efter ett uppehåll
under förra året, vi är mycket tacksamma för det. Ny
Kassör efter Lars Flintberg är Maria Sjödin, och vi är
övertygade att Mia kommer att sköta det ekonomiska
på bästa sätt. Styrelsen har även fått en ny ledamot
och tillika domaransvarig i Fredrik Thorsén.Vi hoppas
därmed att organisationen kring domarna blir bättre
denna säsong. Styrelsen är nu intakt även om det
inte skulle skada med en rysk oligark som kunde få
lite fart på ekonomin. Johan Holmström har lagt en
bombmatta av ansökningar har klubben fått ihop ca
70.000 till utbildning och utveckling. Dessa pengar
kommer uteslutande gå till olika utbildningsinsatser
för ledarna.
Vi i styrelsen skulle helst vilja bjuda er på en fotbollsweekend i Madrid i maj för allt ert slit, men
som det ser ut nu diskuterar vi om ni kanske kan få
kortbrallor till er ledar t-shirt i sommar.Vi hoppas att
den dagen kommer då ekonomin tillåter något mer
spektakulärt än kortbrallor, för utan er finns det ingen
förening.
Vad gäller lagen och spelarna så har vårt representationslag, herrlaget i div 5, fått en ny tränare, Daniel
Ljunggren. En ur-SAIK:are som får trösta sig med att
våra klubbfärger delvis går i svart. Till sin hjälp har han
Joel Roponen som tidigare tränade pojkar-96. Enligt
materialare Hans Drougge är seriesegern klar, men å
andra sidan säger han det varje vår.Vi hoppas på att
laget kan spela bra fotboll och ta sig upp till fyran där
vi hör hemma. Kom gärna ner och titta. Att se en division 5 match kan var väldigt underhållande och det
kommer definitivt produceras mer målchanser på en
halvlek än vad Gefle IF skrapar ihop på en hel säsong.
Löser man dessutom ett årskort för 100 kr får man
se alla hemmamatcher. Ungdomslagen är desamma
som förra året, inget lag har gått under av spelarbrist

vilket är kul och väldigt bra.Vi har som målsättning
att behålla spelare och ha lagen intakta så långt upp
det går. Om det ser tunt ut i någon trupp så får man
fylla på underifrån. Årskullen födda 2007 ska i år börja
leka lite fotboll och vi jobbar med att få fram ledare
till dem. Kom ihåg att man inte behöver vara duktig
på fotboll för att ha hand om ungarna de första åren.
Hellre en bra pedagog och barnledare som får ungarna
att ha roligt.Vill man fortsätta kan klubben fixa utbildning. Det är inte bara fotboll i vår, vi kommer att sälja
och distribuera jord i hela Hagaström under maj, varje
lag delta med en representant. Sedan kommer alla lag
fotas av GD/AB helt gratis under maj månad, de kommer att ha dagens lag eller liknande i tidningarna och
vi kommer att få digitala kopior av lagfotona som vi
kan använda för egen del.
Till sist vill jag förmedla en liten personlig betraktelse.
Det ringde en mamma till mig vars dotter ville hitta
ett lag för att spela fotboll. Hon hade spelat i en annan
klubb, men ville nu byta. Hon ringde till oss för att
hon hade hört att i Hagaström var det bra stämning,
inget bråk och tjafs. Det sammanfattar, tycker jag, vad
vi jobbar för i vår förening, trivs ledare och spelare
då stannar de kvar, andra kommer till, och föreningen
kan på så sätt bli framgångsrik.Vi kanske inte vinner
massa cuper och avancerar i seriesystemet, men vi
ger ungarna en uppväxt med positiva upplevelser och
erfarenheter kring idrott och vår förening. Slutligen vill
jag ge en eloge till ledarna i F-04, Åsa och Madde m.fl
som, mot alla odds, fick fritid Gävle att öppna plånboken och köpa in nya vältsäkra, 5-manna mål till IP. Ett
mirakel, på ren ranelidska…..….
Ha en skön fotbollssommar och tveka aldrig att höra
av er till oss i styrelsen om ni har bra idéer, synpunkter, eller står inför något problem.
Hasse Kristiansson
Styrelsen Hagaströms Fotboll
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Aktiviteter på IP en
härlig dag i februari!

HSK kommer att inventera
utlämnade nycklar!

Vad kan du om ditt Hagaström?
Vänd på tidningen så hittar du svaren.

1. Vilket år och vart deltog Hagaströmsskrinnaren Bosse König
i OS?
2. Vilket årtionde grundades Duro Tapet?
3. Vad betyder ordet Duro?
4. Hur många bor i Hagaström och Lexe?
5. Vilket år bildades Hagaströms SK?
6. Hur många sektioner finns det i Hagaströms SK?
7. Vad hette det tidigare värdshuset Faster Ellen innan namnbytet?
8. Vilken aktuell elitseriespelare har Hagaströms SK som moderklubb och vilket år är han född?
9. Hur många barn går det på Hagaströmsskolan idag?
10. Vilken är Hagaströms SK:s högsta önskan?

Jordförsäljningen är tillbaka
i Hagaström!
Efter ett års uppehåll är jordförsäljningen tillbaka i HSK.
Håll utkik i brevlådorna fram
på vårkanten efter beställningssedlar. Klubben levererar
sedan jordsäckar direkt till
huset.

Har du en nyckel till HSK:s lokaler där hemma
som du inte längre nyttjar så vill vi gärna att du
lämnar in den så snart som möjligt.
Det är bättre att vi återanvänder nycklar än
betalar för att göra fler och fler. Alla bäckar
små hjälper till att hålla ekonomin i schack!

Så här blir det med HSK:s kafé!
Från och med 1 april (OBS! Inget aprilskämt) ansvarar Ulla
Drougge för inköp till kafeterian. Ulla har sina rötter i HSK
och följer nu barnbarnen i deras olika aktiviteter. Ulla har
också tidigare arbetat nere på kansliet då det var fritidsklubb
på IP.
Nu kommer Ulla att se till att det finns varor i kaféet så att
ni som ledare och föräldrar kommer att ha varor att sälja vid
matcher under fotbollsäsongen.
Om ni som lag kommer att arrangera ett större evenemang
är det med Ulla ni tar kontakt för att få rätt varor inköpta.

Svaren:
1. 1992 i Albertville, 2. 1930, 3. Stark och varaktig, 4. Ca 2800 personer, 5. 1967, 6. 4 st (Fotboll, Skridsko, Hockey, Rinkbandy),
7. Storgården, 8. Johan Markusson. 1979, 9. 305 barn, 10. Konstfruset

Tegelbruket i Hagaström
När Du har svängt av från Riks-80 och åker på Utfarten över bron ser Du till höger ett radhusområde,
som fortsätter in längs Tegelvägen. Här låg i många år
ett stort tegelbruk, som var en viktig arbetsplats och
bidrog till att Hagaström blev ett samhälle.
Det rådde stor efterfrågan på tegel när bruket byggdes
1891. Platsen var bra, då lera kunde tas i närheten.
Gefle-Dala järnväg blev klar 1859 och gick genom
Hagaström och vattenkraften från Gavleån kunde utnyttjas. Redan vid starten sammanband ett 560 m långt
stickspår tegelbruket med stora järnvägen, som gick
ända ned till hamnen.
Kraftverket med dammbyggnad byggdes 1896 för att
leverera elektricitet och blev berömt i landet, då det
tidigt producerade växelström.
Leran togs i början i Bleke och senare från området
kring Prästforsen och även i Backa och från den mark
som kom att tillhöra regementet I 14. Lera är tegelindustrins råmaterial med viktiga beståndsdelar som
kalk och järnoxid, som ger teglet dess röda färg. Till en
början bröts leran för hand och det var ett säsongsarbete mellan maj och oktober.
1926 lades tillverkningen ned och återupptogs 1935 efter omfattande reparationsarbeten och även tillbyggnad. Åren
före 1926 tillverkades 1 miljon tegel och efter nystarten 1935 kunde detta utökas till 2 miljon/år.
I Hagaströms tegelbruk hade man dels torkhyllor vid ugnen och dels torklador.Torkladorna rymde ca 30.000 tegel
samtidigt och tog en stor plats av det som är nuvarande bostadsområdet. Ugnen eldades med ved tills temperaturen
kom upp till 900 grader. Genom spjäll och drag fick man den varma luften att gå in i den kammare där teglet skulle
brännas.Teglet var inne i ugnen i 14 dagar men själva bränningsprocessen tog bara 3 dygn.Tegelbruk var ett populärt
ställe för luffare då värmen lockade. Författaren Harry Martinsson var i yngre dagar luffare och har beskrivit den tillvaron under kapitlet ” SamtaI i lagoma dammet” i boken Vägen till Klockrike.”Alla ville in i det ljumma,in i de uthärdliga delarna av tegellabyrinten. Därför bar denna mellangång på alla tegelbruk alltid namnet Lagoma dammets valv.”
Tegelbruket hade högsäsong mellan maj och oktober. Under den tiden kunde 25-30 man få arbete medan det under
vintern endast behövdes 5-10 man. Då fick tegelbruksarbetarna arbeta i skogen,hjälpa bönderna och arbeta som
gårdskarlar.
1972 lades tillverkningen ned p.g.a. olönsamhet. Konkurrens kom från importerat tegel från Finland och Polen. Priserna var lägre men kvaliteten sämre.Den 29 april 1981 var det definitivt slut på epoken ”Hagaströms Tegelbruks
Aktiebolag” då den höga skorstenen sprängdes och rivningen påbörjades.
När tegelbruket byggdes 1891 fanns lite bebyggelse i form av sommarhus längs ån.Tegelbruket var den första industrin i Hagaström och var viktigt för sysselsättningen och tillkomsten av samhället Hagaström. Under 90 år/18911981/ fanns således en industri, som har haft stor betydelse och påverkan på samhället Hagaström och där som mest
ca 30 personer hade arbete.
Sammanställt av Bo Bergstad (Tegelvägen 9) från
projektarbete ”Hagaströms Tegelbruk”av Katarina
Bergstad,NIIA,Vasaskolan,våren 1987.

Roligt samarbete med Hagaströms skola
Tre onsdagar i rad får Hagaströms skolas förskoleklass och
ettor prova på att spela hockey på fritidstid. Det är härligt
att se barnen komma tågandes genom skogen ner till Hagaströms IP för att möta hockeyledare från HSK.
Några av barnen har aldrig provat att spela hockey tidigare,
andra spelar sedan länge. Skridskor har dom däremot åkt
mycket med skolan och på fritiden så det är ingen nyhet. Nyheten är att ta på sig halsskydd, hjälm med galler, matchtröja
och sedan greppa en hockeyklubba! En onsdagseftermiddag
var vikt för tjejerna som nyfikna kom till IP för att prova på.
När utrustningen var på plats startade uppvärmningen med
bl.a. Kalle Ankasteg, pumpen och baklängesåkning. Sedan blev
det en teknikbana där man med klubba och puck skulle åka
slalom och sedan avsluta med att skjuta på mål. Sist men inte
minst avslutades den härliga timmen med match mellan de
gula och blå. Det var ett glatt gäng tjejer som sedan samlades
i omklädningsrummet och fyllde på med god frukt sponsrad
av Coop Nära i Hagaström. Hagströms SK är glada över
samarbetet med skolan och över sponsringen från lokala
affären!
Alla som tycker att hockeyskolan verkar spännande är såklart
välkomna så snart vi drar igång nästa säsong igen! Då blir det
från åldersgrupp 2007 och äldre!
Ordning och reda i väntan på spelsugna tjejer.

Elin Lisa Ingrid Elsa Sophie Matilda Hedvig Filippa Ellen. Saknas på
bilden gör Signe.

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

Full fart och sedan ramla så snyggt man kan.

Gatuserien

Åtta lag deltog i årets gatuserie i rinkbandy. Seriesegrare blev Ådalen som vann serien på 12 poäng,
2 poäng före Centrum.
Efter att seriespelet avslutats så var det dags för
cupen. Lottningen till cupen gav följande fördelning. Grupp A blev Övre Skugga, Ådalen, Åsbyggeby
samt Haga Gille. Grupp B blev Centrum, Lindesnäs,
Prästfors och Stenbäck. Efter placering i seriespelet
så fördelades handicapet till cupen enligt följande.
Ådalen -2
Centrum
Åsbyggeby
Haga Gille
Lindesnäs
Prästfors
Övre Skugga
Stenbäck

Ådalen, seriesegrare 2012.

-1
-1
0
0
+1
+1
+2

Lördagen den 18 februari kl.09.00 så drog Cupen
igång. När de tolv matcherna i gruppspelet var
över, så var det Haga Gille och Övre skugga som
gick vidare från grupp A och från grupp B så var
det Stenbäck och Lindesnäs som gick vidare. I
semifinal 1 så vann Övre skugga över Lindesnäs
och i semifinal 2 så vann Stenbäck över Haga Gille.
Finalen spelades mellan Övre Skugga och Stenbäck
som Stenbäck vann med 4-1 och blev därmed
cupmästare 2012.

Stenbäck, cupsegrare.

Alva gillar att åka skidor!
En lördag i strålande solsken åkte Alva Nisser 6 år ett par
varv i elljusspåret tillsammans med sin mamma.
Alva tycker att det är roligt att åka skidor. Det är roligt när
man åker i backarna och när det går fort säger Alva. De
här varven klarade sig Alva från att ramla också. Balansen
har hon övat på både
skridskor och skidor.
Alva tycker att skidor är
lite roligare än skridskor.
Mamma fyller i att det är
härligt att ha ett skidspår
så nära där de bor. Det var
inte bara Alva som åkte
skidor den här lördagen.
En efter en spände på sig
skidorna och drog iväg.
Alva Nisser åker gärna skidor i Hagaströms elljusspår.

Cupdagen var en dag med behaglig temperatur,
vilket bidrog till att det var en hel del folk som
var och tittade på matcherna och passade på att
få sig en fika eller hamburgare. Till sist , en stor
eloge till alla deltagare i Cupen, som bidrog till att
alla matcherna startade på minuten när de skulle
starta, trots att det bara var fem minuter mellan
matcherna, utom de gånger det var dags för spolning. Nu går vi mot en sommar, men jag hoppas att
vi ses till hösten och en ny rinkbandy-säsong.

Bertil
Bonnevier,vår
domare sedan
många år, som
alltid har ställt
upp när det är
dags för cupen.

Hagaströms skrinnare tog medaljer på Ungdoms-SM i skridsko
Hagaströms skrinnare svarade för en stark insats i helgen, då Ungdoms-SM i skridsko gick av stapeln i Göteborg. Tävlingarna bjöd på goda tävlingsförhållanden, trots regn, under taket på Ruddalens Skridskooval. Att Ungdoms-SM var årets höjdpunkt för ungdomarna visades inte minst på deras fina inställning, där de peppade fram varandra till mycket goda resultat.
Det blev tre guld, nio silver och fyra brons Alla åkare sänkte sina personliga rekord på flera sträckor, i flera fall med flera
sekunder och sammanlagt sattes 36 personliga rekord av Hagaströmarna.
I flickor 10-12 år segrade Moa Fundell på 1000m med tiden 1,45,37. En förbättring med 1,5 sekunder från sitt tidigare
rekord. På 300 och 500 m vann vindsnabba Vilma Gustavsson från Sundsvall Speedskaters. Hon satte två mästerskapsrekord
och ett svenskt ungdomsrekord genom 29,61 (300 m)och 47,82(500m). På 500 m tog Moa bronset på 51,76 strax efter
Erika Lindgren, Södermalm. Bakom henne gjorde Julia Lyxell Stålnacke sin bästa tävling någonsin med en 5.e placering som
bäst.Vilma Andersson slutade 10:a på 300 m.
I pojkar 10-12 år var konkurrensen mycket hård. Max Sjöstedt-Eriksson från IF Thor var gruppens verkliga vinnare med
tre sträcksegrar. Hagaströmskillarna Johan Lundell och Gustav Arnell var dock strax bakom. Johan med silver på 500 m
på 54,75 och Gustav trea på 54,83. Emil König tog en sjätteplacering med 56,80 och då har han två år kvar i klassen, så
förhoppningsvis kan han vara med och knipa
medaljer i framtiden. På 1000 m blev Gustav
Arnell tvåa med 1,54,05. Johan Lundell hade
oturen att falla i sista kurvan och hamnade
längre ner i prislistan. Emil Jeppsson sänkte
sitt personliga rekord med hela tre sekunder
och tog därmed sjätteplatsen. Även Emil König och Henrik Bomark sänkte sina personliga
rekord och placerade sig på nionde respektive
elfte plats.
Johan Wallgren som tävlar i 13-14 års klassen
slog till med ett präktigt personligt rekord på
500 m då han gjorde 52,99 på 500 m, klubbkompisen Fredrik Lyxell tog sig första gången
under 50 sekunder och knep sjätteplatsen. Åt
klassens gigant Oskar Gustavsson, Sundsvalls
speedskaters, fanns det dock inte mycket att
göra. Han slog nytt mästerskapsrekord med
41,71.
Vinnande stafettlaget - Ida, Klara och Amanda.

Ida Hallberg gjorde en mycket fin insats i flickor 13-14 år på 1500m och tog oväntat guldet före tidigare suveräna Ella
Erkman, IK Wega. Tiden 2,30,14 var fyra sekunder snabbare än på junior-SM för två veckor sedan och två sekunder snabbare än Ella. På 500 m var det Klara Reinhold König med 48,45 som blev bästa Hagaströmare genom sin silvermedalj bara
0,72 sekunder efter Ella. På 1000 m var det en härlig kamp mellan dessa tre tjejer. Ella höll dock undan och tog guldet två
sekunder före Ida 1,38,49 som i sin tur var 2 hundradelar före Klara.
I äldsta flickklassen tog Amanda Björkman samtliga fyra andraplatser. Hennes starkaste lopp var på 500 m då hon klev ner
på 46,65. På 3000 m gjorde hon ett riktigt jämnt lopp och försökt in i det längsta hålla kvar Tilda Karlsson, IK Wega inom
synhåll. Tilda var dock för stark då hon slog förra årets mästerskapsrekord och gick dessutom under den magiska gränsen 5
minuter. Amandas sluttid blev 5,21.08
Amanda bildade sedan ett starkt första lag tillsammans med Ida Hallberg och Klara Reinhold König på den avslutande stafetten. I en rafflande sekundstrid med favoriten Wega från Göteborg så kunde tjejerna kliva upp högst på prispallen. Det var
en fin revansch för Hagaström då förra årets stafettlag som var favorittippat och med stor ledning ramlade i sista kurvan
och förlorade mot just Wega.
Efter prisutdelningen meddelade ungdomslandslagstränaren de uttagna åkarna till landskampen i Säinijoki om två veckor.
Förutom redan klara Amanda Hallberg så togs även Amanda Björkman ochKlara Reinhold König ut för att representera
Sverige.
- Det var en riktigt fin tävling och vi i Hagaström håller fortfarande en hög standard på våra åkare. Roligt att fyra av våra
åkare får chansen i landslaget och får tävla mot åkare från Norge, Finland, Estland och Danmark. Det ser också bra ut inför
nästa år då vi har många yngre som är aktuella inför nästa år, påpekar Bosse König, en av Hagaströms ansvariga tränare.

Tidningscupen i Sandviken
Välbesökt Nyårscafé
In i det sista var det osäkert om det skulle kunna
bli något nyårscafé på IP den här vintern.
På fredagen bestämde vi att vi kör och Ingemar
handlade in det som behövdes. På nyårsaftonens
morgon när jag drog upp persiennerna så möttes
jag av fantastiskt väder. Det gav energi och snabbt
tog jag mig ner på IP för att starta kaffebryggarna
och tända grillarna.

HSK deltog med flera lag i den fint arrangerade Tidningscupen i Sandviken. Herrlaget deltog och gjorde
en fin insats även om man inte gick vidare. Bland
ungdomslagen som deltog fanns flickor födda 96-98,
99 och 02. Från läktarplats kämpade alla mycket gott
och verkade ha kul att döma av alla glada miner. En ny
erfarenhet för vissa lag var ”nattmatch” vilket kunde
innebära avspark efter midnatt… Sovmorgon dagen
efter! Det blir säkerligen en fortsättning för flera av
lagen nästa år.

Vi körde två grillar, en för föreningens försäljning
och en för att medhavd matsäck skulle kunna grillas på plats. Det var uppskattat av besökarna.
Ett hundratal skridskosugna besökare besökte
Hagaströms IP.
På eftermiddagen blev alla knattar och vuxna som
lirade hockey inne på rinken glatt överraskade
när stjärnor från Brynäs IF gled in och frågade
om dom fick vara med och lira! Många av Hagaströms småknattar somnade nog gott den kvällen.
Killarna avslutade det hela med att åka och tacka
smågrabbarna och även ge ifrån sig sina klubbor.
Det var många med mig som berömde stjärnornas agerande!

Årsmöte
Årsmöte med avtackning
I december 2011 höll Hagaströms SK sitt årsmöte
i vanlig ordning. Det var inga dramatiska förändringar som gjordes, även om några nya namn
tillkom i fotbollssektionens styrelse och några
tackade för sig. Bland de sistnämnda avtackades
Peder Lindström efter många års trogen tjänst.
Han har faktiskt varit med sen klubben grundades
en gång i tiden! Tack Peder för allt jobb du lagt ner.
Årets HSK:are blev Gunnar Wisting som tillbringat
många många timmar på IP och engagerat sig i
klubbens arbete. Stort tack även till Gunnar.

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.

