HSKkontakten
Nr 3-4 2014 Hagaströms egen föreningstidning

Lyckad fotbollssäsong med många aktiva
Fotbollens sammandrag för 5-manna lag
F-17 laget blev distriktsmästare i kämpa match mot Huge
Välkomna till Hagaströms skridskoskola och Hockeyskola
Dags att anmäla lagen till Rinkbandyserien
Inline silver till Hagaström på Maraton SM

www.hagastromssk.se

Nya IP börjar ta form…

Ledare

Vintern närmar sig med stormsteg och vi hoppas på en kylslagen vinter så att skridsko, rinkbandy och hockeyfrälsta kan invadera vår vackra idrottsplats. Under sommaren och hösten har vi rivit och grävt för att förbättra förutsättningarna för våra idrottande ungdomar och deras ledare. De nya förråden ska förhoppningsvis vara på plats
innan jul, så att sektionerna kan flytta in. Detta kommer att bli ett lyft för hela föreningen och genom ett bra arbete
så har vi dessutom kunnat få utrymmena till ett relativt rimligt pris. Det behövs dock stöd i alla dess former för att
vi ska kunna fortsätta bedriva en bra verksamhet. Du har möjlighet att som privatperson sponsra bygget, så passa
på.
Fotbollen har nu framgångsrikt avslutat sin säsong – läs mer om detta på nästa sida.
Nu går vi in i vintersäsongen och jag vill rekommendera
alla hagaströmmare att ta en tur ner på IP på måndagskvällarna efter Nyår, då det vimlar av skridskoåkare i alla åldrar
både med och utan klubba. Fiket kommer att hållas öppet,
så det går bra att ta en varm kopp kaffe. Som vanligt blir
det skridskodag på Nyårsafton med utlåning av skridskor,
fik och möjlighet att grilla. Kolla in på Coop eller vår hemsida, www.hagastromssk.se så ser du vad som är på gång
under vintern.
Ett av föreningens mål under kommande verksamhetsår är
att ta fram en jämställdhetsplan. Om vi ser till hela föreningen så har vi en hyggligt jämn fördelning av aktiva
flickor och pojkar men på ledarsidan så är det männen som
dominerar även fast Skridskosektionens styrelse är ett klart lysande undantag. Ett uttalat mål inom idrottsrörelsen
är att alla som vill, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön eller sexuell läggning samt fysiska
och psykiska förutsättningar, ska få vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet. Hagaströms SK vill utforma
verksamheten så att den ger alla som deltar en kamratlig och trygg social gemenskap. Det innebär att förutsättningarna för träning och tävling ska anpassas till flickors och pojkars behov och möjligheter. Aktiva ska till exempel ha tillgång till tränare och ledare med grundläggande kunskap och kompetens om jämställdhet och pojkar och
flickors idrottsutövning tilldelas resurser efter samma principer, när det gäller budget, träningstider och liknande.
Jag hoppas att vår förening lever upp till de flesta av jämställdhetsmålen men för de områden som vi inte gör det
så kommer vi ta fram en handlingsplan.
Om du tycker att det låter spännande och tycker om att jobba strukturerat och med framtiden i fokus så vill jag att
du engagerar dig i någon av våra styrelser. Vi i Hagaström behöver just dig, så tveka inte att ta kontakt med mig så
kan jag berätta om vilka uppgifter du kan hjälpa till med.

Ordförande Per Blomkvist

Vi samarbetar med:

Fotbollsordförande har ordet.....
Titta på bilden! Titta noga! Kära Hagaströmare, detta är fotbollssektionen 2014 med barn, ungdomar, ledare samlade på IP. Titta på glädjen!
Förra året skrev jag att säsongen 2013 varit en av de bästa. Med glädje skriver jag nu att säsongen 2014 varit ännu
bättre. Över 400 st. aktiva barn, ungdomar och seniorer fördelade på 11 lag. Till dessa har över 60 ledare och
funktioner varit aktiva.
Vårt Herrlag har genomfört en säsong i Div 6.
HSK´s flickor 17 år har deltagit i en regional serie med matcher i bla Dalarna och Värmland och där de har representerat Hagaströms färger. F 17 har genomfört en otroligt bra säsong och avslutade med DM-guld. Hurra!!! HSK
vann över Huge efter straffar.
Vi har flera gånger kunnat läsa om lag från HSK i GD/AB. HSK´s flickor 12 imponerade stort och vann LjP–cupen i Ljusdal i sommar. De gick obesegrade genom hela turneringen och ställdes i finalen mot Ljusdals IF. 0–0
slutade matchen och efter en dramatisk straffläggning kunde HSK vinna finalen och således hela cupen.
Mängder av fina resultat har presterats från alla våra lag och vi kan alla vara stolta över vårt HSK.
På barn- och ungdomssidan har fotbollssektionen en fin antalet.verksamhet. De minsta i år är födda 2009 och det
är fantastiskt att besöka vår idrottsplats och se den minsta verksamheten som är störst till antalet.
För våra lag som spelar 5-manna har vi genomfört ett av de största arrangemangen inom fotbollen i Gävle. Över
70 lag träffades på IP inom ett arrangemang som fungerade 100-procentigt. Tack till alla som ställde upp under
denna fantastiska dag!
Även 2014 har utbildning varit i fokus. Viktigt att ledare och funktioner är utbildade så att verksamheten bedrivs
med hög kvalitet för alla inblandade och alla barn och ungdomar. Vi arbetar ständigt för att barn och ungdomar
ska ges möjligheten att utöva sin fotboll och nå sina mål med sitt fotbollsspelande.Under säsongen har ideella
krafter jobbat i styrelsen för fotbollssektionen. Fantastiskt att få arbeta med entusiastiska människor som brinner
för fotbollen i Hagaström.
Förra året skrev jag om idrottsplatsen, IP – den naturliga mötesplatsen i Hagaström! IP är mycket betydelsefull för
fotbollen. Vi kommer fortsätta arbeta för träningsytor och möjligheter att träna under alla årets årstider.
Bli en i gänget …
Att engagera sig i aktiviteter för de aktiva i fotbollssektionen är mycket inspirerande. Vi har nöjet att meddela att
just DU, kan bli en i gänget. Sammanhållningen är stor bland alla aktiva ledare och funktioner kopplat till fotbollssektionen. Våga prova är min uppmaning till alla
Just nu söker vi stöttning i arbetet med material. Är du intresserad av sportartiklar, eller vill du vara aktiv och
bidra till fotbollssektionen, hör av dig!
Fotbollssektionen har mängder av idéer. Till detta behövs ekonomiska medel. Vi efterlyser en person som kan
arbeta med hur pengar ska inbringas och öka möjligheterna i fotbollssektionen.Som tidigare nämnts är vår idrottsplats viktig. Vi rustar nu förråden för att de ska bli bättre anpassade för verksamheten inom HSK. Kan du tänka
dig att vara med och utveckla IP, kontakta fotbollssektionen!
Bli en i gänget…! Vet du någon som funderar på att bli en i gänget…? Tveka inte att kontakta oss via fstyrelse@
hagastromssk.se.2015 kommer att bli ett rekord år!
Varma fotbollshälsningar önskas till er alla!
Lars-Eric Persson ordförande fotbollssektionen.

5-mannasammandrag på Hagaströms IP
Lördag 20 september, denna härliga sensommardag genomför vi vårt första sammandrag för alla grupper. Solen och
daggen ligger kvar efter natten på de nio planer som står
redo för alla fotbollsglada barn. Halv nio på morgonen börja
parkeringarna att fyllas på med bilar och våra parkeringsvakter gör ett kanon jobb med att visa vart alla kan parkera.
Kvart i nio är alla planer fyllda av spelare, ledare och föräldrar. Vår speaker för dagen Thomas gör ett kanon jobb
under hela dagen med att berätta om vilka matcher som
spelas vart. Prick klockan nio blåser alla våra duktiga föreningsdomare igång alla matcher. Nu är det full fart framåt
på alla planer. Spelarna är som en bisvärm runt bollen. Helt
underbart!! Heja ramsor, glada tillrop och jubel hörs över
hela IP.
Efter första matcherna börjar köerna ringla långa till café
och grillen. Det går åt mycket korv, hamburgare, läsk,
. till
Festis, bullar och kaffe under dagen. Även så är det köer
vårt lotteri och på speedshootningen får man testa hur hårt
man skjuter.
När domarna blåser av sista matcherna kl 16.30 så känner vi
oss väldigt nöjda./
Mia Hillman

VI GÖR JOBBET
Hos Guttens målar vi, rustar och bygger nytt! Hos oss finns det 20 års
erfarenhet i branschen så vi kan vårat yrke. Vi gör det mesta inom
måleri, invändigt och utvändigt av alla slags bostäder, hus och lokaler.

MÅLNING

FASTIGHETSSERVICE

• Rostskydd

• Golvläggning

Ledaravslutning…

Efter att alla lag i fotbollssektionen genomfört avslutningar stundar även avslutning för sektionens ledare. Lördag den 11 oktober är bokad för avslutning och vädret är det bästa när de första samlas på IP.
Ledarmatch
Traditionell ledarmatch börjar avslutningen. Ledarna för sektionens flicklag ställer upp mot ledare för sektionens
pojklag. Matchen är tät och intensiv. Det blir en hård kamp om seger men till slut så står ledarna för pojklagen
som segrare med hela 5-2.
Efter att båda lagen har tackat för god match så samlas alla för en gemensam lagbild.
mängder av beröm för de fina ideella insatserna de gör för föreningen. Efter matchen väntar en uppvärmd bastu
och varma duschar. Det hörs skratt och pikningar om matchgenomförandet.
Sammanfattning av säsongen
Vid 18-tiden ansluter ytterligare ledare till klubblokalen. Avslutningen fortsätter med en summering av säsongen
2014 från fotbollssektionens styrelse. Styrelsen visar även punkter för kommande säsong 2015.
Att fotbollssektionen i Hagaströms SK har genomfört en rekordsäsong står utom tvivel. Ledarna får
Middag
Sedan bjuds på en middagsbuffé innehållande kall- och varmt mat. Trevliga diskussioner varvas med skratt och
roligheter.

Flickor 14 åkte till Timrå och hade kul!

Sommaren 2014 bjöd på härligt väder, och för Hagas flickor
14-lag även en rolig cup i Sundsvall. Mid Nordic Cup
lockar lag från mellansverige, Norrland samt några utländska lag. Den är fint arrangerad intill hockeyarenan i Timrå,
med både konst- och naturgräsplaner. Ledargänget bestående av Peo, Peter och Lisa tog hand om tjejerna och ledde
dem till seger mot Anundsjö i premiären. Därefter stötte
man på blivande cupsegrarna Timrå som var vassa offensivt
och slog tillbaka de gulsvarta tjejerna. I sista gruppspelsmatchen vann sedan Härnösand efter en jämn och fin match.
I åttondelsfinalen mötte man Hilles flickor-99 , och trots en
stark insats från HSK-tjejerna vann till slut Hille. Tjejerna
hade haft en kul upplevelse och avrundade med ett besök i
stora köpcentret i Birsta utanför Sundsvall. Denna cup gav
mersmak och det skulle inte förvåna om laget landar i Timrå
i augusti 2015 också…

RINKBANDY

En ny rinkbandysäsong närmar sig, så det
kanske ddags att leta fram skridskorna igen.
Vi hoppas att vi även i år kan få minst
lika många deltagande lag som förra
säsongen, då vi hade nio lag i serien.
Till Er som tidigare inte varit med och
spelat, men känner att ni vill vara med
så kontakta mig på tel 070-2192260.
Nu ser vi fram mot en RIKTIG vinter
Arne

Bli HSK:are
Senior, 200 kr
Junior, 150 kr
Familj, 300 kr
Sätt in pengar med namn och
adress på pg. 232325-1

Sökes

Vaktmästare till Hagaströms IP.
Kultur och Fritid vill ha en extra vaktmästare som arbetar på timtid under
vintern. Omfattningen är 2-3 kvällar/
vecka. Intresseanmälan lämnas till
info@hagastromssk.se

Förra årets vinnare

SM medaljer i Inline till HSK

Under året har Hagaströms inlineåkare inte haft någon
träningsplats, så de yngsta åkarna har fått köra på Rustas
parkering efter kl 18. på söndag kvällar. Trots det har det
varit många på plats under våren och hösten. De äldsta har
kunnat köra på cykelbanan till Furuvik och dessutm varit
på parkeringen till Rusta. Inga perfekta förutsättningar,
EM-sexan Helena Gustavsson
men trots det togs två SM tecken. Anna Andersson vann ett överst på prispallen, tvåa Ida Hallberg
brons under SM veckan i Borås och Ida Hallberg ett silver och trea Maria Ramse
på Maraton SM i Stockholm.

De nya förråden på Hagaströms IP
Vi har nu genomfört rivning, grävning och förmodligen kommer barackerna att flyttas
ned i samband med att detta nummer av HSK kontakten kommer ut. Vi ska sedan inreda
och se till att våra förräd kan användas av våra barn och ungdomar. Vi erbjöd alla Hagaströmmare att bidra till bygget, tyvärr fick vi bara in en enda sponsor, är det verkligen så få
i Hagaström/Lexe som kan tänka sig att bidra till att vi förbättrar på IP?
Ta chansen att hjälpa till antingen med bygget eller med en liten slant, klubben behöver
all hjälp den kan få. Sponsortavlan finns fortfarande kvar men då krävs det mer än ett
namn........ Sätt in 200 kr, skriv namn och att pengarna är till de nya förråden till postgiro
23 23 25-1
Hagaströms SK:s styrelsenummer.

Sörby handelsträdgård 		
En stenig potatisåker var det som bröts till trädgårdsodling 1896 i byn Sörby söder om Gävle. De båda
kompanjonerna Hansson och Carlsson hade gripit sig an uppgiften att skapa en trädgård för att odla blommor i växthus. Då, liksom nu, var trädgård "inne" och många nya företag växte fram. Som mest fanns över
100 handelsträdgårdar bara i Gävles omgivning.
Marknadens efterfrågan var stor och Sörby Handelsträdgård växte snabbt. Redan 1908 hade man byggt
12 avdelningar. Under de följande fem åren byggdes ytterligare sex avdelningar och en bänkgård på 150
fönster. Företaget fick ekonomisk växtvärk, och efter ett ägarbyte blev det till salu ännu en gång.
Daniel Olsson hade trädgård i Halmstad, men när man dränerade för flygplatsen där, blev odlingen utan
vatten. Han hade arbetat som lärling i Gävle och kände till Sörby Handelsträdgård. Han lånade upp medel
för att köpa anläggningen och flyttade med hustru Astrid, barnen Maj-Britt och den då två-årige Gunnar,
till Gävle 1927.
Med hårt arbete lyckades han få verksamheten att bära sig. Huvudprodukter var Chrysanthemum och
Cyklamen. Lökblommor var en av Daniel Olssons specialiteter.
Genom åren kom sedan alla tänkbara prydnadsväxtkulturer att odlas, och under krigsåren ställdes
produktionen om till grönsaker för att säkra befolkningens försörjning.
Gunnar och UllaBritt Olsson tog över verksamheten under femtiotalet och en ny tid av expansion och
specialisering inleddes. Staden hade nu vuxit inpå knutarna och behovet av utbyggnad ledde till etablering
av ny anläggning i Hagaström. Allt större andel levererades med järnväg till blomsterbutiker i norra
Sverige, och ”hemförsäljningen” avvecklades.
Tulpanen visade sig vara en blomma, som var som skräddarsydd för att bli en vardagsblomma och efterfrågan ökade dramatiskt. Dagligvarubutiker kunde hantera lökblommor på ett smidigt sätt utan kvalitetsförluster och Sörby blev en av de ledande leverantörerna.
Tredje generationen, Per Olof och Christina Olsson, driver nu företaget tillsammans med ett trettiotal
erfarna medarbetare och odlar förutom drygt 20 miljoner lökblommor även olika krukväxter.
Sörby handelsträdgård har under alla året varit en sponsor åt Hagaström SK och Sörby anställer
skolungdomar som tulpanpackare på helgerna. Det är ett ”riktigt” arbete, och en introduktion i arbetslivet
som många Hagaströmsungdomar haft glädje av. Det kan vara bra att få ett intyg på att man klarat en
arbetsuppgift, när man sedan ska ut på arbetsmarknaden. Man blir inte uppbokad långt i förväg, men man
får ändå känna på att hålla tider och prestera ett resultat, både vad gäller kvalitet och snabbhet.
Många ungdomar tillhör våra allra duktigaste tulpanpackare, säger Per Olof Olsson som är VD i Sörby.
Just nu är det generationsskifte på skolungdomssidan, och det är dags för nya ungdomar att ansöka inför
vinterns tulpansäsong. Lämplig ålder att börja är 14-16 år.”

Välkomna till Hagaströms egen pizzeria.
Tel. 026 19 70 79
Öppettider: må-to 11-21, fr-sö 11-22

Hagaströms skridsko + Hagaströms hockey = sant

Hagaströms hockey har idag fyra grupper som spelar, de äldsta två lagen spelar tillsammans
med IK Sätra. De två yngre lagen tränar på B-hallen på söndagar. Hagaströms skridsko har
verksamhet från skridskoskolan och skrinnarskolan (ca:4-8 år) som tränar varje lördag före jul
på lördagar i B-hallen och efter nyår på IP på måndagar. Vi har sedn Lilla ungdomsgruppen,
Ungdomsgruppen samt juniorer/seniorer/veteraner. Alla är välkomna att delta.
Hagaströms SK har som policy att få så många som möjligt att åka skridsko därför finns ett
samarbete mellan hockeyn och skridskon där vi uppmuntrar alla barn att delta i båda aktiviteterna och försöker skapa förutsättningar att delta i båda sporterna.
För anmälan och information gå in på www.hagastromssk.se

Julklappsloppet 22/12 kl 18.30 på IP.
Alla barn är välkomna att tävla 100 m. Anmälan via hemsidan 20 kr eller på plats 40 kr) KTomten kommer
och ger alla barn ett paket. Fiket är öppet.
Välkomna

Årsmöte

Onsdag 10 december
kl 18.00 på
Hagaströms IP.
Välkomna!
Vi bjuder på fika!

