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Ledaren

Vintern och kung Bore har lämnat oss för denna
gång och både skridskon och hockeyn har fått
kämpa för att kunna genomföra en något sånär
vettig träning på Hagaströms IP. Vi som besöker Haga IP vet att det är en av de allra finaste
idrottsplatserna i Sverige med enorma förutsättningar. Jag hoppas alla ni som kan deltar i vårt
arbete med att skapa bättre förutsättningar för
motionsåkning, allmänhetens åkning, för skolklasser och naturligtvis för våra egna hockey- och
skridskoungdomar att kunna åka skridsko hela
vintern genom att få till en konstfrusen anläggning på IP. Ta gärna kontakt med en politiker eller
skriv på vår namninsamlingslista. Vi ska inte ge
oss på den här punkten utan styrelsen och våra
sektioner fortsätter arbeta i projekt konstfruset
på Hagaströms IP.
Nu börjar också planerna på ombyggnationen av
klubblokalen att ta form, vi har tagit fram ritningar på den nya baksidan med styrketräningsrum
och lokaler för de olika sektionerna.
Varför ska vi då bygga om? Idag så har vi ihopbyggda baracker som har börjat sjunka ihop,
taken läcker och fönster och väggar är slut så
inom en snar framtid finns det ingen möjlighet att
kunna förvara eller vara i de gamla lokalerna.
Hur ska vi kunna bygga om dessa utan att det
äventyrar föreningens ekonomi? Styrelsen räknar
med att:
- Kunna få bidrag för ombyggnaden.
- Alla Hagaströmare är beredda att lägga en insats
i tid på att riva den gamla och färdigställa den nya
byggnaden.
- Alla är medvetna om att detta är en förutsättning för att kunna bedriva verksamheten på IP.

Hur ska vi lägga upp arbetet?
Det är inte riktigt klart ännu, men en idé är att
ha en projektledare som håller ihop bygget och
sedan skapa arbetslag med 5-8 deltagare som
jobbar i omgångar. Kan vi få tio arbetslag av Hagaströmare? Ja, vi hoppas på det för ju fler vi blir
desto roligare och lättare blir det att färdigställa
lokalerna.
Om det inte fungerar med att vi Hagaströmare
hjälps åt och bygger lokalerna? Då kommer inte
verksamheten att fungera så det är inget alternativ. Så nu är det dags att snacka ihop sig och
anmäla sig för lite frivilligt arbete.
Hur har då vintern varit? Jo, hockeyn har haft två
grupper igång och man är fler än på många år
med entusiastiska ledare. Rinkbandyn har som
vanligt haft en härlig stadsdelsturnering med
många trevliga matcher och skridskon har i år
kommit tillbaka till lika många aktiva som i mitten på 90-talet och över 130 st har tävlat under
säsongen. Flera SM-medaljer och flera åkare
har fått dra på sig den svenska landslagsdräkten.
Johanna Östlund drabbades tyvärr av körtelfeber
och kunde inte riktigt nå sina målsättningar under
EM, sprint-VM och i världscuperna under vintern.
Hon har dock kvalificerat sig till nästa års EM och
målsättningen att stå på startlinjen i OS nästa år
ligger lika fast som tidigare. Ja, man kan inte annat
än vara stolt över att vara Hagaströmare.
Nu kommer våra duktiga fotbollsspelare och
inlineåkare att få visa framfötterna och jag önskar
alla välkomna till IP på sista april, då vi som vanligt hälsar våren välkommen.
Pelle Hallberg, ordf. skridsko

Hockey 04/05
Hockeysäsongen för 04/05 smygstartade 15 september i Nynäshallen. På vingliga ben såg vi hur våra barn likt en bisvärm följde pucken. En puck som sällan lämnade isen när de sköt. Efter sex månader är nu säsongen över och vi har
följt en fantastisk utveckling vad gäller skridskoåkning, klubba/puck-kontroll, spelförståelse m.m.
Vi ser att barnen börjat spela hockey och använder sig nu av hela isytan, ropar på passningar, åker i position, tar returer och skjuter högt.
De gånger vädret varit
med oss har matcherna
och träningarna på IP varit
helt magiska och vi hoppas
på ännu bättre förutsättningar nästa vinter.
Vi ledare tackar för en
härlig säsong och laddar
nu om inför nästa.
/Magnus Öhlund
Härlig matchbild från utematch i Ockelbo.

Hagaströms SK Ishockey rustar för framtiden
I två dagar så har valda delar av Hagaströms SK Hockeys tränarstab gått en grundkurs för hockeytränare och denna
ägde rum i Surahammar. Det var två tuffa och långa dagar men mycket lärorikt. Det var tränare med olika bakgrunder
från elitseriespel och junior-VM ned till oss. Grunderna som vi gick igenom var ”Vad är ledarskap?” ”Jag som ledare”
och ”Att leda andra”. Vi tillbringade en hel del timmar på is för att lära oss grunderna i skridskoåkning, teknik, passning och skott och mycket annat.
Allt detta för att bredda vår kompetens för att kunna ge våra ungdomar de bästa förutsättningarna för att bli bra
hockeyspelare.Vårt mål med ishockeyn är att våra ungdomar ska ha roligt på isen och att de får lära sig att spela och
umgås i grupp.
Idag så är vi ca 40 aktiva ishockeyspelare i HSK i åldrarna 6-9 år men vi önskar att fler ungdomar kommer att börja
med ishockey tills nästa år.Vi behöver fler killar och tjejer som vill spela Ishockey.
Mer info hittar ni på våra hemsidor och om ni har
frågor så är det bara att kontakta någon av oss
tränare.
/Peter Meuser

Fina insatser i Tidningscupen
Hagaström ställde i år upp med flera ungdomslag i den välarrangerade Tidningscupen i Sandviken i mitten av januari.
Cupen växer för varje år, men vi får hoppas att den inte blir för stor… nattmatcherna är ett spännande inslag för
tjejerna och killarna, men det måste också stämma med spelschemat så att de orkar!!! I år gick det dock bra.
HSK:s pojklag födda -99 vann i öppningsmatchen mot Sandvikens IF men förlorade sen de övriga två gruppmatcherna
och slutade som grupptrea.Våra flickor födda -02 gick obesegrade genom turneringen efter två segrar och två oavgjorda, och vann därmed sin grupp. Mycket starkt gjort, och från läktaren såg de verkligen ut att ha kul tillsammans!
Ytterligare ett flicklag som gjorde en
härlig insats var F-99 som gick vidare
från gruppspelet, och pressade hemmalaget SIF i en jämn semifinal där dock det
rödvita laget vann med 1-0. Slutligen var
även HSK:s F-98 med för tredje året i
rad. Efter ett lite svajigt gruppspel gick de
vidare till slutspel, där Gefle och Sandviken fick se sig besegrade i kvarts- och
semifinal.Väl i final mot Huge var det
oavgjort vid full tid. Efter en gastkramande förlängning avgjorde Maja Silén, och
HSK kammade därmed hem förstapriset.
Grattis!

Glada HSK-tjejer efter seger i Tidningscupen.

Vi söker ny valberedning till Hagaströms SK!

Herrlag tillbaka!

Vad gör man i valberedningen?
Ur föreningens stadgar:
VALBEREDNINGEN
23 § Sammansättning, åligganden
Valberedningen består av ordförande och 2 övriga ledamöter valda
av årsmötet. Antalet övriga ledamöter skall vara lika fördelat mellan könen, Olika åldersgrupper skall finnas representerade.
Valberedningen utser bland sina ledamöter en vice ordförande.
Valberedningen sammanträder när ordföranden eller minst halva
antalet ledamöter så bestämmer.
Valberedningen skall senast 8 veckor före årsmötet tillfråga dem
vilkas mandattid utgår vid mötets slut, om de vill kandidera för
nästa mandattid.
Senast 2 veckor före årsmötet skall valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag.
I tillägg till stadgarna är det kanske valberedningens viktigaste uppdrag att
söka ledamöter till öppna positioner i HSK:s styrelser.
Vill du vara en i valberedningen vill vi att du kontaktar oss på
kansli@hagastromssk.se

I lokaltidningarna kunde vi i höstas läsa att
HSK inte längre skulle ha ett herrlag representerat i distriktets fotbollsserier. Nu har
läget ändrats, så HSK kommer att ha ett lag
som spelar i division 7.
Alltså kommer det förutom alla härliga ungdomslag att finnas ett herrlag att heja fram
under sköna vår- och sommarkvällar på IP.
Ta gärna en promenad förbi och heja fram
våra lokala förmågor till stordåd!

Fotbollsskolan 2013
Även i år arrangerar Hagaströms SK fotbollsskola! I
år startar vi upp för flickor och pojkar födda 2008.
Deltagaravgiften är 400 kr och då ingår en fotboll,
T-shirt och en vattenflaska.
Träningarna bedrivs på Hagaströms IP och kommer
att starta i början av maj. Det brukar vara många barn
i fotbollsskolan, och då behövs ju även många föräldrar!
Är du intresserad av att vara med och hjälpa till så
anmäl dig. Kontakta fotbollssektionen för mer information:
fotboll@hagastromssk.se.
Så här såg det ut på Fotbollsskolan för några år sedan…

Rinkbandy
Nu har vi lagt ännu en rinkbandysäsong bakom oss, en rinkbandysäsong med sen start, på grund av is-problem på rinken
(dubbelis). Den första seriematchen kunde spelas den 9 januari. Det planerade datumet för att spela cupen fick flyttas från den 9
februari till den 23 februari.
Åtta lag deltog i gatuserien. Ådalen vann serien utan poängförlust, vinst i alla matcherna.
Gatuseriecupen blev som vanligt en jämn tillställning. Med handicapsystem och lottning i grupper om fyra lag, där de två första
lagen i gruppspelet går till semifinaler.
Övre Skugga och Åsbyggeby möttes i den första semifinalen där Övre Skugga vann med 6-5 efter att ha haft en ledning med 3-0
från start. I den andra semifinalen segrade Prästfors över Centrum med 4-0 efter att ha haft en ledning med 1-0 från start. Finalen
blev en riktig rysare, där Övre Skugga kunde avgöra matchen genom att göra 3-2-målet med mindre än en minut kvar av matchen.
En bra avslutning på säsongen med en hel del folk på plats, vilket gjorde att det såldes en hel del hamburgare, korv och fika.
/Arne

Ådalen, seriesegrare 2013.

Övre skugga, cupsegrare 2013.

Rysslägret i Hagaström
Fakta: Hans Lundgrens bok Krampen – ryssläger i Sverige under andra världskriget, utgiven av Västmanlands läns museum (2008).
Stadsarkivet i Gävle
När jag intervjuade Märta på Rälsläggarvägen i samband med ett arbete eleverna gjorde på Hagaströmsskolan var det första gången jag hörde talas om ryssbarackerna på Duroplan. Det är inte lätt att få tag
på fakta om lägret i Hagaström, men det figurerar i Hans Lundgrens intressanta bok om rysslägren. Det
mesta av faktauppgifterna är tagna från den boken samt från Stadsarkivet. Märta visste inte så mycket
om lägret men sa att det sjöngs och spelades musik där och att många Hagaströmare tog vägen förbi
för att ”titta på ryssarna”. Kan du bidra med ytterligare fakta ta kontakt med mig.
På fotbollsplanen mittemot Durotapet byggde I 14 baracker för militära ändamål och dessa användes i
slutet av andra världskriget som ett av åtta uppsamlingsläger för sovjetiska fångar som flytt till Sverige
från fångenskap hos tyskarna. När vi var små gick vi alltid till ”Barackerna” men visste då inte varifrån
namnet kom och under 90-talet blev det istället Duroplan. De flesta har hört talas om ”Baltutlämningen” men Sverige var också
tvungen att genomföra en s.k ryssutlämning som inte är lika historiskt känd. På planen fanns 10-12 baracker uppställda och där inhystes de ryska fångarna, även det gamla seminariet uppläts till lägret.
Vid andra världskrigets slut satt omkring 75 000 sovjetiska soldater i tyska fångläger runtom i Norge. Men flera tusen av dem hade
också lyckades fly därifrån till Sverige. Säkerligen ville en del av dem helst hem till Sovjet, men troligtvis ville också många få en fristad
i Sverige. Denna chans fick de dock inte, då Sverige utrikespolitiskt var oerhört pressat av den stora grannen i öst. I det utrikespolitiska spelet byggde man istället upp förläggningar på 8 platser i Sverige. De här förläggningarna stod till stor del under rysk kontroll då
man i hårda förhandlingar med Moskva kommit fram till ett
s.k rysslägeravtal. Det avtalet innebar att Moskvas utsända
fritt skulle få resa mellan ambassaden i Stockholm, rysslägren
samt ha ”ensamrätt” på de intagnas allmänna kulturella behov. Dessutom skulle lägret ha både en svensk och en rysk
lägerchef. Det gjorde att det snabbt blev en dragkamp om
makten i lägren. Bland annat anklagades svenska ledningen
för antisovjetisk propaganda då de intagna fick lyssna på
radio och anordna gudstjänster. Den inre kontrollen var oerhört stor och bröt de intagna mot de inre föreskrifterna var
de enligt den svensk-sovjetiska överenskommelsen ansvariga
inför Legionens konsulära avdelning. Där kunde till exempel
löner som betalades ut till de arbetande flyktingarna enligt
en specialförordning konfiskeras till den sovjetiska staten.
Det förekom övergrepp på oppositionella flyktingar och
även försvårande att utreda brott från den sovjetiska lägerledningen. Det är dock svårt att få fram en detaljkonstruktion av lägrens administration då många avgörande delar fortfarande är hemligstämplade. Rysslägeravtalet sanktionerade egentligen att
sovjetmakten gavs legitimiteten att bedriva politisk och administrativ verksamhet bland flyktingar på svensk mark och där man från
svensk sida inte kunde skydda eller hjälpa motsträviga flyktingar.
I samband med stilleståndsavtalet mellan Finland och Sovjet 1944 krävde Sovjet att alla sovjetryska medborgare skulle utlämnas och
då upprepades kravet på Sverige att även de som uppehöll sig i Sverige skulle utlämnas. I det här läget påbörjades ett politiskt spel där
representanter från sovjetiska delegationen hotade med diplomatiska förvecklingar om man inte villkorslöst skulle tillmötesgå kraven
på ovillkorlig utlämning. Regeringen som var hårt trängd fortsatte sin balansakt och gick med på att utlämna de sovjetryssar som
i början av oktober 1944 befunnit sig i rysslägren samt de som efter detta datum rymt. Det innebar att under denna och följande
månad så transporterades över 1000 sovjetryska fångar
från Sverige
Den 10 oktober företogs den enskilt största repatrieringen. De två Sveabolagsfartygen ”Örnen” och
”Wargo” lämnade då hamnen i Gävle med 900 ryssar
ombord. Operationen skedde under stort hemlighetsmakeri i samarbete med sovjetisk personal och all
fotografering i hamnområdet var på sovjetisk inrådan
förbjuden. De samlades i Hagaström, och när de var
tillräckligt många för ett båtlass fördes de till Sovjet.
Där väntade kollektiva domar och arbetsläger.
/Pelle Hallberg

Hagamini
En av Sveriges största ungdomstävlingar går
av stapeln på IP. När Haga Mini, Haga cup och
senior-utmaningen körs kommer folk från hela
landet för att åka skridsko. I år så var den räddande ängeln Benny(vaktmästare) som när temperaturen gick upp till två grader var på plats
kl.5 på morgonen för att fixa isen. Det gjorde
att de yngre åkarna kunde genomföra tävlingen
och dessutom slå personliga rekord. Det är lika
roligt varje gång att se intensiteten och viljan
hos alla åkare.

Landslagsåkare
Hagaström har som vanligt varit representerade i våra landslag. Johanna
Östlund har deltagit både i EM, sprint
VM och i världscupen i år. Caroline
Karlsson, Amanda Hallberg och Joel
Wisting har under året varit med i
juniorlandslaget. Klara Reinhold König,
Amanda Björkman och Ida Hallberg har
representerat ungdomslandslaget.

Skridskoskolan/skrinnarskolan/Minuten
Philippa, Simon, Ellen, Tyra, Jamie och alla andra unga skridskoåkare har gjort måndagarna på IP till ett riktigt skridskoparadis.
Det har kämpats, slitits och skrattats under ledning av Göran,
Alexander och hjälpsamma föräldrar. För varje gång har hastigheten och tekniken utvecklats. Många är det som har testat hur
fort man kan åka 100m eller 300m på Minutentävlingen och alla
vill ju åka lite fortare nästa gång. Inför nästa år behöver vi lite
fler som hjälper till, är du intresserad hör av dig till skridskosektionen eller direkt till Pelle Hallberg.

Info om medlemsavgifter

Jordförsäljningen är tillbaka
i Hagaström!
Beställning sker via hemsidan eller genom att lämna
en beställningssedel senast 22 april på
Coop Nära Hagaström.
Klubben levererar sedan jordsäckar
28 april direkt till huset.

Alla som är delaktiga i verksamheterna som klubben bedriver måste vara medlemmar. Du som inte
är aktiv eller har aktiva barn kan stötta klubbens
arbete och dessutom bidra till att vi kan ha firande
på sista april, midsommarfirande, HSK-kontakt m.m
genom att betala in medlemsavgiften.
Medlemsavgifter:
Ungdom t o m 17 år, 150:Vuxen, 200:Familj, 300:Du betalar in avgiften till plusgiro: 23 23 25-1
Uppge namn, adress och personnummer samt
eventuell funktion eller lag- respektive sektionstillhörighet inom föreningen. Ingår ni i en familj är
samtliga persondata viktiga för registeruppdatering.
Om du betalar via internetbank skicka övriga uppgifter i e-post till kansli@hagastromssk.se

Fira Valborgsmässoafton 2013 på Hagaströms IP!
Kasen tänds ca 20.00
Kafét är öppet

Med anledning av de stora snömassorna kan det bli förbud för tippning i år och därmed ingen
kase. Vi hänvisar till aktuell information på www.hagastromssk.se.
Ingen tippning får ske före skyltning finns!
Vi vill att Hagaströms SK ska vara ett positivt inslag i vardagen för oss som bor här, gammal som ung!
Det ska vara naturligt att ta en promenad ner till idrottsplatsen och följa glada, lekfulla, hårt slitande och
mycket duktiga ungdomar och ledare inom de olika sporterna som bedrivs!

Kom och fira Valborg tillsammans med oss!
I och med det stödjer du också föreningslivet här i Hagaström!

