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Ordförande i fotbollssektionen har ordet

I skrivande stund går fotbollssäsongen mot sitt
slut. Seniorsidans verksamhet har varit mindre
under året med endast ett herrlag men där ungdomssidan har haft en mycket fin verksamhet.

med vår idrottsplats. Alliansens utspel om en
Air Dome i Hagaström är inte bara positivt för
ishockeyn utan även för föreningen och fotbollen
skapas framtidsutsikter.

Främsta framgången under året är flickor 98 som
har genomfört en otroligt fin säsong med fina
resultat och som slutligen toppade allt med att
på Strömvallen avsluta med DM-guld. För er som
inte har historien i HSK måste vi gå ända tillbaka
till 80-talet då föreningen senast vann ett DMguld så för HSK är flickornas insats stor.

I samband med alliansens besök i Hagaström så
framfördes föreningens helhet med dess olika
verksamheter där en riktig konstfrusen ishockeyrink kan ge en konstfrusen oval för skridskon
som kan medföra två konstgräsplaner för fotbollen.
I föreningen har ett stort arbete med att åtgärda
bristerna i klubbstuga och förråd startat. En stor
ombyggnation måste genomföras där resultat
ska medföra bättre anpassade utrymmen för de
olika verksamheterna. Kostnaderna är höga och
föreningen måste på olika sätt arbeta för att öka
intäkterna. Där är arbetet i fotbollssektionen
viktigt med olika aktiviteter.

Antalet aktiva på ungdomssidan är tämligen
stabilt år från år. Utbildade ledare är ett viktigt
inslag i sektionen för att vi ska bedriva en kvalitativ verksamhet. I dag har föreningen en mycket
fin verksamhet i fotbollssektionen. Duktiga ledare
med fina ungdomar kan en vardagskväll visa sig i
att fyra-fem olika träningsgrupper är aktiva på IP
på samma gång. En otroligt härlig syn vid besök
på vår naturliga mötesplats i Hagaström. Genom
att verksamheten är bra och att det i de yngsta
lagen är stora kullar med tillväxt gör att styrelsen
i fotbollssektionen kan jobba långsiktigt.
Genom värdeskapande aktiviteter och att hela
tiden arbeta med frågor i ett långsiktigt perspektiv så skapas förutsättningar för kontinuerlig
verksamhet. På så sätt läggs grunden för hur
sektionen ska se ut i framtiden.
En del i långsiktigheten är föreningens arbete

Hagaströms SK – Fotboll Bankgiro 5782-6463
Box 14025		
PlusGiro 694168-6
80014 Gävle

Allt ideellt arbete är betydelsefullt för föreningen
och fotbollssektionen. Sektionen behöver hjälp
i olika funktioner, exempelvis arbete med sponsorer. Alla kan bidra med något som ytterligare
skapar förutsättningar för verksamheten. Kom
och var med! Fråga inte vad föreningen kan göra
för er, utan fråga istället vad ni kan göra för föreningen.
Hösten kommer med stormsteg, och vi kan titta
tillbaka på en mycket fin säsong. Men redan nu tittar vi framåt på kommande säsong och ser fram
emot när Kung Bore har gått i sommaride.
Varma fotbollshälsningar önskas till er alla!
Lars-Eric Persson ordförande fotbollssektionen.

Telefon: 026197966
Fax: 026-198034		

E-post:fotboll@hagastromssk.se
www.hagastromssk.se/fotboll

Framgångar för Hagatjejer
Efter A-slutspelet i Gothia Cup för Hagaströms F98-lag avslutade laget säsongen mycket starkt genom att bli distriktsmästare efter seger mot NorrHam i finalen. Sedan rodde laget även hem serieseger i Flickor division 3. Under
säsongen har tjejerna utvecklats starkt och de har jobbat hårt för detta.
Även HSK:s flicklag i division 4 gjorde en fin säsong och slutade tvåa efter segrande Sandvikens IF.Vi hoppas på
fortsatt fint spel och att
utvecklingskurvan fortsätter uppåt för dem, liksom
för alla HSK:s lag (såväl
ungdomslag som herrlag).
När säsongen är slut
och IP istället fylls med
skridskoungdomar och
hockeyspelande barn så
får fotbollsspelarna ladda
under vintern för en ny
säsong kommande år.Väl
mött igen då på grönskande planer!
Hagatjejerna blev 2012 års distriktsmästare flickor 14.

Välkommen till Hagaströms skridsko
Skridskosektionen bedriver skridskoverksamhet för alla åldrar och du tränar på dina egna villkor. För de allra yngsta
bedriver vi skridskoskola, när du åkt ett par år blir det skrinnarskola och då får du hyra riktiga skridskor av klubben.
De som är runt 9-10 år tillhör vår Lilla ungdomsgrupp och sedan kan du om du vill börja i vår ungdomsgrupp.
Vi har även junior/senior
och motionsverksamhet.
Det är aldrig försent att
börja med skridskor hos
oss. Gå in på vår hemsida och läs mer om vår
verksamhet.
www.hagastromssk/skridsko.se

Tilde i flickor 04 på sammandrag i Hille
Sommaruppehåll i fotbollen och regnigt väder har gjort att man blivit extra slö på morgonen. Men idag är det äntligen dags för fotboll så jag
hoppar tidigt upp ur sängen, pappa är som vanligt uppe tidigt och dricker sitt morgonkaffe. Jag fattar inte varför vuxna dricker kaffe…
Snabbfrukost framför TV ´n och jag är förväntansfull, vi ska till Hille på sammandrag. Fotboll så roligt! Ombyte hemma, fläta håret, mamma pratar
om kyla och bla bla bla.Vi ska ju spela fotboll…. Ska det vara så svårt…
Packa bilen, brassestolar, regnställ, vad blir det här för dag?
När pappa svänger in till Hille IP tar vänliga parkeringsvakter emot oss. Jag hoppar snabbt ur bilen och de flesta av mina lagkompisar är där vid
samlingen halv nio. Strumpor och skor ska på, sedan är det bara ut på planen för att värma upp. Daggen ligger som ett skimmer över hela planen
så att fötterna är blöta innan matchen startat.
Domare
Första matchen är jätterolig. Till en början är det väldigt trångt kring
bollen, många små fötter och ben, alla är där bollen är. Men det blir
bättre efter en stund då vi tittar upp och spelar bollen till varandra.Vi
gör många mål och har roligt. Domaren är en tjej som är jätteduktig.
Hon talar hela tiden om för oss vad som händer och varför hon dömer
som hon gör och hur vi ska göra.Vi har jätteroligt och alla är glada att
spela fotboll. Bredvid planen sitter föräldrarna i brassestolarna med
solglasögon och solar, ser det ut som… men jag vet att de hejar på oss
också. Tänk om de kunde göra vågen någon gång…

Efter första matchen blir det vila. Fruktpaus. Jag tror inte det är sant. Helt plötsligt kommer pappa med kaffe igen.Vad är det med det där kaffet?
Den här gången hade han i allafall hembakt kaffebröd med till mig och det smakade riktigt gott. Under vilan umgås jag med mina kamrater och
vi har mysigt. Fotboll är roligt och det är kul att vara på sammandrag.
Jag gjorde mål
Ny match. Uppvärmning igen.Våra ledare är duktiga, peppar och hjälper oss med allt. Snabb
avspark och vi är igång. Motståndarna är jätteduktiga och vi har det lite jobbigt.Vi får hämta
bollar i vårt mål men vi kämpar på!
Så plötsligt händer något… jag får bollen på vänsterkanten och då bestämmer jag mig att
nu sjutton ska jag framåt. Dribblar, driver, en fint mot motståndaren och jag är förbi… Mot
målet, jag är ensam, skjut och i MÅÅÅÅL. Hurra vad kul.
Vi vinner inte matchen, men alla jobbar och sliter och är jätteduktiga! Nu blir det belöning, hamburgare. Hamburgare på idrottsplatser är det godaste som finns.Vi har sån tur att
killarna från HSK, 07, spelar match på samma plan. Dom är duktiga och vi får se dem göra
många mål.
Sista matchen
Så är det så dags för vår sista match. Nu är vi laddade. Domaren blåser i pipan och vi är
igång. Matchen är jämn. Runt om plan ropar alla glatt och vi kämpar. Framåt och bakåt…
Vi gör mål, men det gör även de som vi möter, men det gör inget för vi har roligt. Till slut
har vi gjort lika många mål som vi har släppt in. Innan vi åker hem så handlar vi i kiosken.
Alla är så glada och det är roligt med fotboll. Hoppar in i bilen och vi åker hem till Hagaström. Jag längtar redan till nästa gång vi ska iväg, då ska vi till Sundborn i Dalarna…
Snipp, snapp, snut – så var denna fotbollsberättelse slut
/Tilde 8 år PS. Det är lättare att spela fotboll än att skriva, så jag tog lite hjälp av mamma och pappa. DS.

På äventyr i Göteborg
ÄNTLIGEN! Det var känslan när bussen med Hagaströms 98-tjejer tillsammans med GIF:s lag rullade iväg mot Gothia Cup. Juli 2012 blev
drömmen äntligen sann…det såddes ett frö långt tidigare när tränare Pernilla berättade i glödande ordalag om vilken upplevelse det var att
delta i världens största fotbollscup för ungdomar! Och under ett års tid slet laget (och föräldrarna!) med allehanda arbeten för att tjäna ihop
tillräckligt med pengar för att ta sig till Göteborg.

Jessika, Julia, Caroline, Maja och Fanny på väg in till match.
Längs vägen var det förväntansfulla ögon på tjejerna, och när vi kom fram till skolan där vi skulle bo så packades det upp luftmadrasser, mobilladdare, kläder, plattänger och ännu fler plattänger!...Första speldagen möttes vi av ett gråmulet väder med en liten regnskur som utbröt under
första matchen, mot IFK Kalmar. Men det bekom inte laget! En stabil insats innebar ett kryss. Med premiären avklarad fortsatte resan i Gothia
Cup: snack med tyska fotbollspojkar, lite bus, många skratt och även några borttappade prylar…Men framförallt fotbollen! Tjejerna utstrålade
hur kul det var att spela, och det märktes bl.a. i andra matchen där Kållered betvingades med 2-1 – segermålet gjorde Wilma Lind när det var
en minut kvar av matchen! Laget har en riktigt stark moral och kämpar ända in i slutet.
Under veckan hann vi med flera besök på Liseberg, besök på det stora cupdiscot, shopping på stan, lugnt slappande i sovsalen…Alla drog sitt
strå till stacken: alla spelare bidrog oavsett hur lite eller mycket man spelade, föräldrarna som alltid alltid finns på plats och stöttar och hejar, och
ledarna som gör sitt bästa för att utveckla spelarna och laget. Den tredje och sista matchen i gruppspelet – mot Rosersberg – spelades på en
plan som sluttade som en mindre skidbacke! 0-2 i paus (och motlut!) vändes till seger med 3-2. Glada miner efter avancemang till A-slutspelet….

Tuff kubbning framför mål!
I 32-delsfinal ställdes vi mot Bergdalen från Borås, som visade sig vara ett mycket skickligt och jämnt fotbollslag. Trots en heroisk kämpainsats
förlorade vi med 5-1. Den första besvikelsen lade sig och även de avslutande dagarna i Göteborg kunde avnjutas, och veckan avrundades med
att vi såg just Bergdalen vinna finalen!
Några bestående minnen är en vilt skrattande Julia R som spelade kort i korridoren, Pernillas läslampa när hon skulle somna, Pia H som fick en
extreme makeover och inte minst Hasses cool även när det blev lite kaotiskt i centrum (inga detaljer!). Men framför allt LAGET –ett härligt
gäng som förhoppningsvis har många skratt och många matcher tillsammans framför sig. Tack alla inblandade!

Inline en stor sport i världen
Inlineåkningen har vuxit mycket internationellt, men är fortfarande en relativt liten tävlingssport i Sverige om man
undantar långlopp och motionslopp som lockar. Tävlingsmässigt finns det bantävling på en bana på 200-300 m med
doserade kurvor, roadtävling där du tävlar på en bana med både vänster- och högerkurvor samt långlopp på vanlig
väg. Hagaströms SK tränar och tävlar i inline.Varje vecka från tidig vår tränar vi dels utanför Gunder Häggstadion och
dels på cykelbanan mellan Järvsta och Furuvik. Träningen är för både ungdomar, juniorer/seniorer och för motionärer.
Hastigheterna man kommer upp i är hisnande och du får en riktig adrenalinkick när du far fram i mellan 30-50 km/
timmen. Inlineåkning är inte bara bra träning för skridskoåkare utan även för hockeyspelare eller andra idrotter då du
kan träna både balans och koordination även under sommarperioden.

Anna Andersson i täten på inline SM Track.

HSK bygger nytt

Hagaströmare på tävling i Holland. 30 km med snittfart på
40 km/timme.

Klubbens lokaler på Hagaströms IP har tjänat verksamheten väl i närmare 30 år.Våra sektioner inom fotboll, ishockey,
skridsko och rinkbandy har dock på senare tid vuxit ur lokalerna och många av våra utrymmen är dessutom i stort
behov av en upprustning och förnyelse för att bättre anpassas till verksamheten.
Då nuvarande lokaler till stora delar är uppbyggda av gamla baracker och den grund som de står på är hårt ansatt av
tiden så har styrelsen beslutat att titta på ett alternativ för att bygga helt nytt. För att klara av ett sådant projekt krävs
ett stort engagemang från klubbens medlemmar att hjälpa till med både planering och byggnation.Vi vill därför att alla
som är intresserade av att hjälpa till, både med stort och med
smått, hör av sig till någon i styrelsen.

Rinkbandy

Inledningsvis behöver vi grupper som hjälper till med byggplaneringen samt finansieringen.
Materialkostnaden för att bygga nya utrymmen är beräknad till
närmare 1 miljon kronor och sen beror den slutliga prislappen
helt på hur mycket ideella arbetskrafter som kan ställa upp för
föreningen. Delar av investeringskostnaden finns redan avsatt
och en del räknar vi med att få in via stöd och bidrag från RF
och andra fonder, men vi behöver fortfarande få in en hel del
pengar för att projektet skall kunna påbörjas och slutföras.
En aktivitet som genomförts under hösten är Sponsorloppet
där samtliga intäkter på 33.000 kr avsatts till byggprojektet.Vi
planerar för ett nytt Sponsorloppet under 2013 tillsammans
med flera andra aktiviteter som vi hoppas blir välbesökta och
inkomstinbringande.
Jag hoppas att vi tillsammans skall kunna ge våra idrottsledare,
barn och ungdomar i HSK rätt förutsättningar med lokaler och
utrymmen för 30 år till med verksamhet på Hagaströms IP.
/Per Blomkvist, ordförande HSK

Sommaren har nu passerat och därmed
så närmar sig en ny rinkbandysäsong.
Förra året så lyckades vi att få tag på några istider i Valbo, men till den här hösten
ser det inte ut att gå lika bra. Men jag
fortsätter att jaga tider.
För er som tidigare inte varit med i vår gatuserie i rinkbandy, men känner att ni vill vara
med så hör av er till mig med det snaraste
så att vi kan placera in er i något lag. Förra
säsongen så var det åtta lag som deltog i
serie- och cupspelet och vi räknar med att
det blir detsamma till denna säsong.
Arne Sköld
Tel. 197733, mobil 070-2192260

Det händer i december

Bilder från sponsorloppet

Årsmöte på Hagaströms IP 12 december
kl.18.30. Alla medlemmar är varmt välkomna!
Familjekväll på IP 17 december kl. 18-21, bl a
med julklappsloppet.
Mer info på www.hagastromssk.se
Nyårskafé med ”prova-på-skridsko” 31 december kl.10-14.
Tre kronors hockeyskola 06/07 och 04/05.
För mer info titta på www.hagastromssk.se

Hagaströms skrinnare runt i världen
Hård träning, fokus på sitt idrottande ger möjligheter att få tävla internationellt. Hagaströms skridsko har trots de
dåliga förutsättningarna för isträning fått fram många lovande skridskoåkare som fått tävla internationellt. Största
framgången stod Bo König för, som 1992 fick förmånen att tävla i OS i Alberville.
Idag finns flera åkare som satsar internationellt. Johanna Östlund, som idag bor i Inzell och tränar för KIA-stallet
med den kanadensiske förre världsrekordhållaren på 1000 m, Jeremy Witherspoon. Johanna har klarat världscupens
kvalgränser till i år och kommer att satsa helhjärtat på OS 2014 i Sotji. Du kan följa Johanna på hennes blogg, www.
johannaostlund.se.
Hagaström har också tre juniorer
som är med i förbundets internationella satsning, Joel Wisting, Caroline
Karlsson och Amanda Hallberg som
alla satsar för att komma med till
juniorvärldscupen under vintern.
Dessa tre har under hösten varit på
två läger i Inzell och Joel tillbringade
en sommarvecka i Hamar.

SM-vinnare Maraton 2012,
Amanda och Elias

Hagaströms keramikfabrik
Många vet att Gävle varit känd för sin tillverkning av porslin, keramik och kakel. De flesta som varit på en auktion eller tagit en tur förbi Gävle
museum har hört eller sett namn som Bo Fajans och Gefle porslin. Du som Hagaströmare känner dock kanske inte till att det i början på
1900-talet fanns en liten porslins- och keramikfabrik i Hagaström. Hur kom det sig då att man startade en porslinsfabrik i Hagaström? Jo, redan
under 1800-talet fanns i Valbo socken flera tegelbruk och anledningen till det var den stora tillgången på lera runt om i trakten.Leran hämtades
vid så kallade lertag och dessa fanns bland annat vid Prestfors och Svedens Tegelbruk samt även vid Backa by på andra sidan av E 16. Backa by
var en känd leverantör av lergods, inte bara till Hagaström. I förra numret av HSK-kontakten står det mer att läsa om Tegelbruket, men de hade
erbjudit Valbo kommun att bygga en väg vilket gjorde det möjligt att enkelt transportera lergodset från Backa by till Hagaström. Tegelbrukstillverkningen var ofta säsongsbetonad och bedrevs ca 8 månader/år,
så 1907 uppfördes en byggnad inom tegelbrukets område för att
tillverka keramik, porslin och kakel. Byggnaden var en stenbyggnad som hade en våning samt vind. Den hade en s.k formkammare och en murad ugn. Utanför fanns en liten utbyggnad med
en ångmaskin som drev anläggningen.
Bolaget startade i maj 1907 under namnet AB Keramik i Gefle
och i bolagsordningen står det att bolaget har som ändamål”
att tillverka och försälja keramiska konstalster och lerkärl samt
drifva därmed i samband stående verksamhet”. Det var Carl
Johan Andersson, keramiker, Sten Nordström , handlare och Sofia
Charlotta Boberg, bokhållare och syster till bröderna, Erik och
August Boberg som var ägare till Bo Fajans. Carl Johan Andersson var från början från Skåne och började redan som ung sin
karriär inom keramik. Han föddes 1866 i Wallåkra, där det fanns
en stenkärlsfabrik och Carl Johan började som drejare efter att
ha arbetat ett antal år i Skåne kom han 1894 som kakelugnsmakare till Gefle kakelfabrik. Carl Johan blev verkmästare vid
fabriken som var relativt stor med ca 100-125 anställda arbetare.
Carl-Johan fick 1901 uppdraget att arrangera en utställningsmon- Interiör från keramikfabriken. C J Andersson till vänster.
ter på en stor industri- och hantverksutställning som hölls i Gävle.
Kakelfabriken erhöll där en silvermedalj och Carl Johan tilldelades som belöning ett stipendium för studier i Danmark och Tyskland. Carl Johan
var fabrikör under hela tiden i Hagaström både under AB Keramik och Hagaströms keramik AB. Sten Nordström var en känd handlare i Gävle
och han var både styrelseledamot i Hagaströms Tegelbruk AB och i AB Keramik. Det fanns alltså ett starkt samröre mellan bolagen och ser man
på bolagens räkenskaper så inköptes lergods, olja, emballage samt att en samordning av transporterna skedde.
Keramiktillverkningen vid AB Keramik startade i mars 1908 men den var inte så lyckosam då den inte hade lätt att avsätta sina produkter och
tillverkningen upphörde 1913 efter bara fem år. Carl Johan fortsatte dock tillverkningen under firmanamnet Hagaströms keramik AB genom att
arrendera av bolaget, men 1918 upphörde verksamheten i Hagaström. Fastigheten utarrenderades från september 1917 för annan verksamhet.
Fabriken har senare använts för tillverkning av skor, karameller samt sist som grovplåtslageri. Byggnaden revs 1982 för att ge plats till villabebyggelse.
Du som vet mer om byggnaden och kanske har foton eller släktingar som jobbat på tegelbruket eller keramikfabriken, hör av dig till redaktionen.Vi vill gärna ha in artiklar om Hagaström både förr och nu.
Källor: Stadsarkivet i Gävle, Länsmuseet i Gävle, Riksantikvarieämbetet, Gästriklands kulturförening (Birgitta Lundblad), Olle
C J Andersson arrenderade fabriksbyggnaden av
AB Keramik 1/2 1913-31/3 1916 mot erläggande
av ett årsarrende av 600:-, brandförsäkringspremie samt med skyldighet att utföra nödvändiga
reparationer. Det inneliggande lagret från AB
Keramik övertogs av Andersson till en köpesumma
av 4.500:-.
Tillsammans med bokhållaren Karl August Eriksson
bildades 19/4 1913 Hagaströms Keramik AB. Eriksson utträdde dock ur bolaget redan 1915 för att
flytta till Skåne och senare emigrera till USA.

Annons i Gefle illustrerade adressbok 1913. Fotot är från utställningen i stadshuset 1913.

Det var nu allmänt kärva tider för keramiktillverkning i Sverige. Porslinet hade definitivt erövrat
marknaden. Även andra material hade kommit
som delvis slagit ut de gamla keramikkrukorna i
hushållen, t ex aluminium och emaljerade plåtkärl. Keramiktillverkningen i Hagaström fortgick
därför under allt svårare förhållanden. Priser på
bränsle och glasyrer ökade kraftigt under första
världskriget. Det blev även allt svårare att anskaffa
erforderligt material, t ex glasyrer från Tyskland. P
g a ovanstående tvingades fabriken definitivt lägga
ner sin verksamhet 31/3 1916.

