HÅFRESTRÖMS
IDROTTSFÖRENING
75 år
1921 - 1996

Denna dokumentation är inte melwd att täcka allt som hiint Hll' under des.fi 75 ar. l'nder
all! mitt läsande i gamla papper och letande efter knrt var det snarare sma "guldkorn" jag
'sökte. Jag har inriktat mig mer på/ören;ngens historia och mindre på enskilda aktivas
resultat och hoppas därför atl in/:en Muner ,\·igjtjrbigållgen.

En stort TA CK till

Per A ntol1uI)n,
& Asta Rlnm
Kurl-Erik Blom
n"lla Edvard~oll
S tig F.lIenäs
Bo Gustavsson
Christina JohatlSSon
Stig & L~foniku Johansson
Hagnar KarLtmn
Gallan Kristens;n
Einar & Irma Magnussotl
A-Iarinette Ols:wll
Billy Olofnon
Kjell Stake
Stig Ström
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för Hr hjälp med att leta!mmgamla kort och tidfliu/:surkLipp,för Era lappra/önök att
min/lOS namn och berättelser och ävellför tugning uv nya kort.
Ett särskilt tack till Reine Dahlman som slel med min ,u 'eluka. A lln M(lgll~'Qn.
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HIF75ÅR
Paul Lund var kanske den S0111 ivrigast verkade ror bildandet llV en idrottsförening. Han
arbetade som ingt:njöT på HM'reströms Bruk i I-Iavt:fud. Della var till stor nytta för förverkligandet av drömmen, eftersom föreningen vaf beroende , inte hara av pengahjälp utan
också tjllgång på mark att bedriva sin idrott på. Därför var det livsviktigt med någon med dc
"rätta" kontakterna.
Den 10 april 1921 beslutades på elt möte i Hålfcströms lOrcnings- och idrottsgärd, att bilda en
idrottsförening med namnet Håfreströms lT'. Den första styrelsen bestod av:

Ordf Paul Lund, Håverud
Sekr E. }-kdin, Haverud
Kassör elaes Fryklund, Håverud
UVT
VIktor Forsberg, Åscll5bmk
Ragnar Jarl , Håverud
Bjarne Olsen, Åsensbruk
J~han Dalgren, Ascnsbruk

På något sätt överlevde I:-UF dc försla årens vedermödor oeh föreningen sysslade med fotboll,
allmän idrott, cykel, skidor och bandy.

Som synes kunde man de torsta Aren inte V<1fa :sä noga med de yttre detaljerna. Visst gi<;k det
bra att ~'Pela i brynja eller undertröja oeh sina vanliga byxor. Det viktigaste var de aktivas
glädje och entusia<;m. T ex berättas om en vänskapsmatch med IIögsbyns If som skulle spelas
en söndagseftenniddag. Eftersom spelarna inte hade nägon skjut~ dit, lösk· de detta med att pä
lördagskvällen göra sig var sitt smörgåspaket och vandra dc 2 milen till Högsbyn, fOr art där
sova över i en lada. Turligt nog slog de motståndarna med 11-0, så det var säkert ert glatt gäng
som vandrade de 2 milen tillbaka på söndagseftermiddagen.

Fotboll på Lugnet.

för att den nya föreningen skulle ha någonstans att utöva sina idrottsliga gärningar. stände
Bruket grusplanen vid Lugnet till förfogande. Visst var där vackert! Dc röda 5uIgorna med alla
sina blommor, grunt ot:h lummigt, Viss1 var det mysib't att krypa upp för kullen, slå sig ner på
de naturliga bänkraderna och låta sig ryckas med av spänningen nere på plan. Men, men det
fanns också något annat som det var gott om
Lugne t Vatten'

pa

Därför hörjade st)Telsen ganska omgående alt se sig om dter ett lämpligare ställe för sina
övningar. Som all hd var d~t trögt ol:h tog tid. Någon egentlig fart på det hela blev det först när
det bildades en idrottsplatskommite. Till ordf valdes Per Halling ol:h här måste fram hållas hans stora engagemang för aU genomdriva vad man föresatt sig.
Så, ener ca 20 års diskuterande fram och tillbaka logs änlligcn beslut om alt börja bygga. Man
hade än en gång fått Bruket att upplåta mark och att lägga en grundplåt på 100.000:-. Många
frivi lliga lovade dessutom att stä.lla upp och göra grO\:jobbet. En lämplig plats hade också setts
ut, nämligen b'Täsplanen vid "Kopra", mill emellan I1åverud ud Åsensbruk. Namnet var da
också givet, Hå"åscn

Frivilligarbete på lIåvåsen.

Förberedelser för omk lädningspaviljongen

Det var intG bara en idrottsplan HlF behövde, utan ocksb. en omklädningspaviljong.
För att lyckas med detta var man tvungen att försöka lå ihop mer pengar och fler
frivilliga . Aven detta lyckades och det i nköpte,~ en fltrdigmoterad pavilj ong och en
entr6byggnau. Gnmd. el ot.:h vaLten lixades av med lemmarna. Så till i invigningen 5Öndagen den 17 j uni 1956 stod allt klart

Invigningen nv Håvåsen firades. som sig hör, med pompa och ståt. Åsensbruks musikkär spelade ut.:h Idrottspl alskommilcns ord f Per H ~ llillg överlämnade idrottsplat..en ti ll
Idrottsplatsstyrelsen. varefter invigningtm röTTäuadcs av ordf. i Håfreströms AB:s styrelse Ni ls Troedssoo .

Föreningen tackade Brukets representant för all tljälp de Ilade fart med pengar och mark.
Därefte r utdeldes plaketter till I Iäfreströms IF:s rcprc scntat ionslag för årets serieseger i div
IV Bohuslän-Oal.Även vinnaren av namnförslaget Håvåsen. pappt:rsm~t. Olof Hcllbcrg,

hyllado"

Sedan följde skolungdomsstafett och tävlingar i allmän idrott, löpning 100 m och 1500 m
n~.refter avslutades det hela med en fotbo l1slTI::Itch mellan Hårrcslröms if och ett kombi nc·

rdl Dalslamlslag.

Invigningslunchen intogs på [)ergs Herrgård och fOr en kosmad av 9:50/person fick gästema lunch, kaffe och dricka

FRÅN INVIGNINGEN
AVHAvAsEN

Mc:ningen var att den kände löparen Dan Weam skulle spränga malsnör~l, men av nervositet
sprängde funJ...'1ionän.::rna dt:t själva. Ovan ser vi Fredrik Petre, David Zanden. Erik Andr6~:sun
och John-Erik Bengtsson i spänd förväntan på hur Wtarn ska klara detta,

HÅFRESTRÖM AB

Som i så många andra !>ma brukssamhlUle. var samspelet - arbdsgi vCirc - arbetstagare rri tid något som var helt naturligt, vid ut;n tiden som HfF "växte upp" , SamhäHet tog inte så
stor del i idrullen, utan det föll ofta på de aktiva och dt: lUrclag som dessa arbetade på. Hade
man då också t uren att ha idrottsintresserade fö retagsledare, som vi hade här i Hävcrud/
Åsensbruk, så underlättade det uppbyggnaden aven idrottsförening betydligt. Nämnas kan
di~r Ludvig Ilalling och sönerna .Per & Rengt Halling. Särski lt kanske Per HaJJmc som arhet ade mycket aktivt, t ex fOr lIäva~ t:ns idroLtsplats och is hockeyrinke n.
l3ruket bildade tidIgt en fond "För <lrbetnrnas bästa" , där det kunde ansökas om bidrag för stora
och smä behov. Når man läser g4m ]a papper, ser man an denna fond varit tiU stor bjtilp
når tOreningen haft ebb Lkassan_
Något som var li ka viktigt som pengar, var j u mark att hedriva idrotten på. Av~n här ställde
B ruket upp på cH mycket förnäml igt sätt. Lugn~l, Håvåscn, el lj usspåret för art ta nå.gra ex·
empel. När ishockeyrinken byggdes, fi ck detta ske på hetald arbetstid . Detta var naturligtvi s till stor hjiil p. Ävenså fick fö reningen utnyttja kompetent fo lk, anställda pli Bruket.
f ör all 13. ba lans i detta "förhållande" måste ju sägas att Bruket naturl igtvis har han /lytta av
HTF också. För all locka hit och att fil redan boende aU :>tarum och trivas, ford ras ett utbud
av fri tidsaktivi teter. Det har I IIF bidragit med
Även om nu kommum.'n till cn de/har tagit över ansvaret för idro tten båller Brukets
sponsurvilj a i s ig. Oet är vi mycket tacksamma [ör. Papperet, som denna skrift tryl:kts på, är
skänkt av dem .Detta gäller även våra p rogramblad och k uvert.

1000 FRIVILLIGA TIMMAR BAKOM
HIF:S ELLJUSSPÅR

Tord Mossberg, Nils Grohn, Kenneth Grohn och Roland Mossberg har lastat av och på åtskilliga lTakrorsl3p
medan ell jusspåret byggdes.

intresset för att få. ert ellj usspår i Äsensbruk V(jT stort, Främst var det kall~kc skidintresserade. men man tänkte även på övriga invanares kondition och hälsa. Spåret kund~ ju med
förde l också anvandas til1 motionslöpning och promenader.
Efter att ha ratt bidrag både från SkäUcruds Kommun och Håfreströms Rruk, heslutades
om igångsättn ing ay projektet. Efter mycket slit och släp av liivil1iga, stog det så ärtligen
klart den 31 januari 1969. Dettil fi rades nat urligtvis på oli ka sått, bland annat an ordnad~s
en korpstafett 4 x 2, 5 km, där hela 1 g lag ställde upp.

Under arens lopp har ändringar och fö rhättringar skett, inte minst i skogen nmL omkring.
Det är väl framföra.llt som e;;:n vacker och lagom lång skogspromenad, de t1e ~ta ser spåret
numera, förutom en bra joggingronda naturligtvis.

KLUBBSTUGAN
En stor dröm bland både aktiva och ledare var en egen samlingslokal, där man kunde träffa",
planera. ladda upp & ner, fef;ta och ha trevligt i . Och att den var tillgänglig alla timmar på

dygnet.
Det fanns en Litet hus, som stod nä.qan övergiveloch låg a lldeles bredvid fotbollsplanen,
nåm ligen den gamla ~ coutstugan. Visst var den nergången och sliten, men om föreningen
kunde ra köpa. ell er arrendera stugan så trodde man sig om aft på mvil!ig väg, fä den i
användbart skick.
Vid iir!;mölcl den 29 januari 1975 beslutades att styrdsen skulle undersöka möjligheten att
förverkliga det hda. Detta visade sig gå utmärh och redan samma 1ick Hl!' arrendera
stugan och med Arukets hjälp gjordes en grundlig renovering. Eftersom fö reningen hdst ville
äga stugan själv, fortsatte förhandlingarna mel1an st)Tdst:n, hedersordföranden oeh kårstyrelsen. 19831yekades det änligen att rä t illstånd ett köpeavtal som godkändt:s av båda palter.

ar

Eftersom man nu intc bara renoverade utan också hyggde till stugdn , bkv del plats tilt ett litet
kans li. Till all lycka fick lIIF 1985 en heltidsanslä lld kanslist. Detta gjorde att man kundt: ha
öppet bådc dag och kväJ lstid, varför utnyttjandet blev ~1örre och aH olika se.l..1:ionema kunde ta
hjälp med diver~ saker.
En trevlig tradition har blivit att motiolls- och ungdom s5;ektionen anordnar en lltcnjulmarknad som är förlagd hit 1in kJubbstugan.
199 3 genomgick slugan sin senaste renovering. Det var tack vare bidrag frJn Allmärma
arvsfonden, några frivilliga medlemmar och arbetslösa snickare, SOI11 en både in- och
utvändigt repardlion kunde göras.

MÅNGA BÄCKAR sMÅ.....

För alla föreningar är det här med penbrar en ständig kamp och så har det varit även för nIP.
Många bra försök att tjäna en slanL har gjorts. Vad sags om att tolka med skidor efter motoTc~yk el? Detta hisnande äventyr gick av stapeln den 15 januari 1928. Man startade vid
Föreningshuset i Ascnbnlk och körde först runt HöUen, vidare till Dals Rostock och Mellerud
för att sedan åten/ända till Asensbruk dar mald fanns. Några som höll sig väl framme var
Folke Nelson, Åsensbruk, på sin motorcykel med Holger lrw::tavsSOll, Skållerud, tolkande .
Skall vi prata mod, i detta sammanhang, far man nog lagga sin röst på Holger G, eftersom
Nelson inte var känd för art lätta på gasen. Många vurper blev det. Nettobehällning för deHa
äventyr blev hela 193:65.

Eller varför inte hyra ut sin glassmaskin lor 2:50/månad + 10% av bmttoinkomsten ' Detta
gjorde förcningen 1935. Hur behållningen blev förtälj er inte Jlistonen.

Men bast pengdmässlgt var det nog all a.nordna dans och basarer i den gula danspaviljongen,
mitt emot Föreningahuset. Många är vi som med glädje minns t ex pingsbasarerna. Alla lotter
som skulle tas, alla boll ar som skulle kastas, för att inte tala om chockladhjul en! Kanske var
man för ung fur allmän danstil1staIlning, men pingsbasarerna rJ.knades på något sätt inte som
aJImän. Kanske för att alla kände alla

J)eSS<l arrangemang vaf väldigt populära genom alla ar och dct kom alltid mycket folk. Dc
forsta åren var det fjärdingsman John Olsson, Branna., som ansvarade för ordningens uppratthållande

N ågra som också bidrog till HIP:s ekonomi var damse1..'1ionen. Dessa flitiga. damer
förHirdigade genom 3ren massor med egna alster, som 111311 vid ba.<;arer och lotterier sålde.
Även loppmarknader på insamlade saker anordnades .

När det på 1960-talet blev populärt med bingo, bildades en särskild sektion för detta. J cirka
tio år höll dt:n kvar sin publik, som senare drog sig till större arrangemang. Numera säljs
bingolotter till Lokets TV-bingo, så fortfarande dra.... pengar in på detta spel.

1991 övertog lllF skötseln av Håveruds Camping och båthamnen från kummlmcn . . I::::t'tersom
det sköts till stor del av frivilligd, blir det en del pengar för föreningen 1996 uppgick det till
ca 100.000·-.
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CYKEL
Upp od, neT, precis som i de andra sek'tionerna, har cykelintresset varit Men tid kan ändå
utskiljas två rih."1ibrt framgångsrika p(;:riodcr.
Den lOrsta var på 1~)30-talet, då sporten var mycket popul är och drog stor puhlik Det
anordnades många nationella tävlingar, där IHF bidrog bl a med Brålanda-Joppct ll.l34. Vår
främste åkare under denna period hette Edgar Gustavsson som hade flera fina framgangar.
Under en lång period var cykelsektionen vilande men 1972 äteruppslog den, till mångas
glädje. Det var 33 st licentierade akare rednll första året, som flitigt deltog i tävlingar.
~'lan anordnade också motiom>lopp t ex Mdlerudsnmdan, med g96 s1 starter.
Den mest framgångsr ike lUlder detta år var bvert Ström som på VeteranS)\,! blev 3:a i klassen
över 58 är.mand damerna märktes Ulla Sandberg som tog medalj i samtliga lävlmgar hon
ställde upp i.
Sel..--tionen hade under de år som följde en stor aktivitet, framförallt på ungdomssidan. Många.
g jorde mycket bra ifrån sig, men man kan nog säga att de som lyckades bäst VClT damema . !Jet
var framförallt en trio bestat!ndt! av Evy Jarn;son, Eva Johansson och Lena Jan.sson. 1974
stä llde Pvy upp i 25 tävlingar och vann 2 11 Eva och l ,ena hlev detta år I:a resp 2:a i 70-ladens
rcgional- och riksfinal. .Dc tog ävcn cn rad andra fina segrar.
1975 var kJubben en av de starkaste i Sverige.Detta t ack vare ett 40-tal segrar, både individuella och i lag. Detta höll också i sig följande år och 1977 halk HIF lvå stycken svt:nska
ungdomsmä<;tarinnor, Agneta l.ar~~on och Marlta F:lia~son Marita hade även 34 segrar i såväl
SM, UötaJands och DM.
Ungdomar växer upp och får andra
verksamheter bort. Detta drabbade,
sportsektion. Det är bara

~trtrCSSC'" och när inga nya kommer tynar

nog, även en så här framgangsrik
art vänta på den tredje perioden.

Evert Ström

VILKEN SENSATION
OTIPPADE HÅFRESTRÖM TOG SM-GULD

SM-!.;o.!grarna fr.v Kent Stake. Karl-Axel Nilsson och Kent Eriksson .

BÅGSKYTTE
Vid årsmötet den 30 j anuari 196 1 beslö ts aU starta en båg."kynesekrion. DCl var framförallt
Sigge Car1~so n s arht:le, med understöd av bräderna Per och Bror Gmhn, som låg bakom della
beslut. Dessa valdes också till att bilda den nya sektionens styrdsc.
Under åren som följde

vaT

tävlings- och träni ngsverksamheten mycket livlig. Till fö ljd härav

höll sig alla al...'1 iva väl framme både i nationella och intemationdla Uiv lingar. Namn som
Sigge

Carlss u~

Harry Al lm, Sterner Li ndblad, John Fridh och Fred

I\u~rustsson

skö rdade

framgångar.

ar,

Enda damen dessa IOrsta
var Marianne Carl sson som det gick riktigt bra för.Berith Gri xun,
som var aktiv några är senare, skötte sig också med den åran och tog nera DM-tecken.
En av dem har varit med nästan ä nda från starten och är den som individuellt haft de största

frdmgångama, ä r Sterner J.-indhlad. l ian har även betytt mycket som tränare och npusher" för
de yngre. Mellan år~n 1972 och 1985 tog han en hel rad SM och DM tecken. Aret 1972 var
nog det bästa med en andra plats i EM och en fjärde pl ats i VM.

Här ser vi nägra av HIF:s duktiga bågskyttar, fv QcJd nahlm an. Arne Andersson, Sterne Lindblad. Harry Allm
och Lars Stam.

Ett par som säkert har inspirenlts av Stemers framgångar är Kent Stake och Kenth Erixson. l
lag med en annan framgångsrik skytt, Karl-Axel Nilsson, tog guld i SM ljaktskyne 1984 och
sil ver året därpä. Dt:nna trio var inte bara ett bra lag utan gjorde mycket bra ifr.1n sig även
individuellt. Kent Stake blev b l a 2:a i Svenska Juniorcupcn 1975 och Svensk j unionnästere
1978. Kcnth Erixon blev 2:a på Svenska mästerskapen, juniorer 198 1och 1:a i j ah.-t-SM,
j uniorer 1984. Även Karl-Axel Ni lsson höll sig vä l framme både i D M och SM sammanhang,
med en 4:de plats på jab-SM 1984 som höjdpunkt. Till detta kommer också en rad DM tecken och andra utmärkel ser fö r de tre.
1 mitten av 1990-tald började tråkigt nog verksamheten att manas hetydl igt, mycket på grund
nv arbete och studier på annan ort. Numera finns bara en aktiv b 'ar, Kent Stake. Me n han
käm par på och hå ller sig fortfarande väl franune , med ett guld i Göta lanwmästerskapt:n 1994
som en höjdpunkt.

BANDY PÅ BÄCKETJÄRNET

Naturligtvis fanns det inga spuladt: banor, utan man fick hålla till på sjöama, när det skul le ::;pelas bandy. Här i Skålleruds Komm un höll man till på Häckctiärnct. Dels låg del närd
vägen och det var lätt att ta sig dit ba de för spelare och publik, men kanske viktigast var att
sjön låg ganska nära bruket, variftån man fick låna traktor fö r att ploga ren banan. Om man
hade tur vill säga, det hände allt att man fick göra det ror hand iblanu ocksä.
Intresset var trots allt stort och 1933 vann HLF Oalslandsserien. Bade senior- och juniorlaget tog sig flera ganger så långt !,om till DM-fin al men hade inte lyckan med sig. Ända in
på l 950-talet höll man igång, men av flera orsaker rann det senare ut i sandeLl.

Till Ordf. för H9.fredtriSr.'!.s
Herr In&eniör P. Lund,
Håfverud. -

Idr:-Jtto!~(jr ,.~!1ing,

I Dojc~mber 1930 föran3taltadc ,jug en insauling filr
erl1ålla.n:l.e av medel för lnl{öp il'l b<lndyrör till ett kvinnligt
bamlylt4;. lnaaml inger.. inbragte llammOoc.lagt Kr. 150:"', inlclWJ i ve
en 0.'1 mi e h311en paketauktion, varför j~~ till ~töri3t(l dt!lun
tiggt ihop 'faror från Göteborg . Då emellertid denna aur.l!o.u ej
-rät:l<te till fär amlkaffandet a'f Il par rör, inlcöpte jag för
egen rij,lminz 3 par rör, 60r1 ä'\l"<:!I~ledes st3.tt till flicl{ornaa
förfogande. Jag hade näloligeu· t.c.rott8förenin~enu bästa för
ögonen och för att rå in så många medlemro.ar som möjligt, Satte
Jag fJOl:) villkor, att de flickor. som ön8kac!e låna bandyrör,
måste va.ra medlemmar i H~I"F~ Ej alla hörsam,mude dock ,lenna.
billiga begnran. -

Jag anser nu c.e t kvinnl ii~a bauriyla.;.:et s '()l i t tru t, och
är det lJeni!1!5s1öst att pånyttföda detsaGlIlla; :lå lä.ng~ ej nå {jon
.annan idrott6klubb tar U'J kvinnli·· band ';")E. <Htt )rogram. Jag
ha.r v :Jser 1gen t dlgare under lnn.:ilat [!led sa'fa
Ullcro org- som
Uddevalla i denna a.nGel~igenh(J,t, men då j ag nu lämnar min 1'06 t
som aktiv ";l.rl)~ta.re i Uåfreströmo I:1rott3fören1ng, tOl~de {hmno.
sak f~L"fallll. -

De genom o'lunnl-i.r.'lc '~lH insu..'1ling aV mig: anBka.ffati(~
p.:..r bundyrör stå. nu till Hå.:"'r(~strQL'ill Idrottsförenings förfogande. och för att :f:5rellin~tr~r. i n;gon Llån ska"i.l kuunn. förbättra aLT: d3.1i:.;e ekonurai, 'J"Qrr~ ju ~tt H~itt att för ett lJillie;t
p=L:: , e:z':I:!.I)(:l·fia Kr. 10 :- pe~' p at' , 8:ilja rören till juniorwoch
B-ln.gilqwlar<!", v·r"riGenom kA.~;sn.n ti1.1:f;j:rd~s ett belopp f'~'r Kr . 8o, ..
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ISHOCKEY
Per Ualling är kanske den som ihärdigast arbetade för att
RlF skulle fä hit ishockey. Redan 1957 köpte han o(;h lade undan virke till sargen, trots art inget ilnnu var hestämt
Man kan gissa att han var ganska nöjd när han som ordförande öppnade sektionens första möte den 25 februari 1958
på kontoreL i l-låverlllL

Den första st}-Teisen bestog av Per Halling, Roy Karlsson, Thord MoS'sberg och Ingemar
Karbson.
Elkr många slitsamma frivilligtimmar stod ishockeyrinken klår till säsongsstart vintern
1958/59. Trots att spelarna inte hafttillfaHe till så mycket träning, tog laget sig ändå till
DMfinaJ det här första året Det vaJ kanske inte så mycket intresset som svalnade utan
svårigheter att fa skiftarbete och fullt lag aU gå hop. Till detla kom dc långa och kostsamma resoma_ Detta sammantaget gjorde att man lade ner verksamhden r~d",n 1962.
Den första rinken låg nere på Lungnet, men p g a översvämningar och dyligt Hyltades
den 1982 tJlI en plats mellan Bmkets parkeringochjämvägsstatjonen.l samhand med
flytten fick banan en ny sarg och nytt Uus.
Under några år tog sektionen pa sig ansvaret att haHa isbanan uppspolad för allmänheten. Eftersom detta var kostsamt ansökte man hos kommunen om öv~rlagande, vilket
också skedde. Till stOLSorg för samhällets barn och ungdomar har hanan numera fått
ge vika rOr en parkering. Det är bara alt hoppas atllönel OIll en ny rink iofrias.

TENNIS
Även denna sport har mr bedrivit. Redan den JO januari 1961 bildades en tennissektion. Djärvt vågat, med tanke på art den enda tennisbanan som fanns inom Skålleruds
Kommun var privatägd. Att den dessutom låg på privat tomt gjorde ju inte saken bättre
Men HIF fick ett ganska bra avtal med ägaren och räknade sedan med att la med politikerna på sin ide all bygga en bana vid Häväsen.
Att under dess betingelser bedriva en organiserad tränings- och tävlingsverksamhet, visade sig dessvärre vara svårare an man räknat mt:u o~h när man dessutom inte lyckades
övertyga politikema om en ny han a var det kärvt. lnte förrän 1967 beviljades anslag för
t:n tt:nnisbana vid Håvasen.

Denna tennisbana har blivit till stor glädj e hela åTet. Under vintem ~pola..., banan så att de
mindrt: barnen kan åka skridskor och på sommaren spelas tennis.

Ener att ha varit vilande sedan 1973, beslöt tennissektionen 1976 art gåur RlF. Dett'l beroende på att det i Mellerud bildades en tennisklubb oc·h aU d~ aktIva övergått till denna .

BORDTENNIS

Bordtennisen startade sin verksamhet i februari 1962. Från början och genom åren har
intresset för träning och tävling varit stort. Mellan 30 - 60 aktiva ungdomar visar på detta.
Men, som så ofta, var det svårt att få fram tillräckligt många bra och kunniga ledare, varför
framgångarna i tävli ngssammanhang kanske inte rib:tigt motsvarade förväntningarna.
Trots att det gjordes storsatsningar vissa år, framförallt av Sven Bosser, har verksamheten av
och till varit vilande. Inte på grund av ungdomarnas vikande intresse, utan av ledarbrist.

Fr.v. Ulf Lidman, Mats Tegnemark, Anders Wetterling, Krister Gustafsson och Katarina Bengtsson

SKIDOR
En av de första och största grenarna på föreningens program var skidor. Mänga var de
som, ofta i dåliga spår och med tunga träskidor, kämpade sig runt banan. Men det fanns
naturligtvis också tävlingsdagar när snön gnistrade, spåren var hårda och fina och det var
en fröjd att glida fram även på dessa "brälappar" .

Två storhetstider har skidsporten haft. Den första varade fram till 1940, då de aktiva
kallades in för att försvara våra b'fänser. Några av dem som med framgång härjade i
sparen under dessa år var Erik Ottosson, Oskar Gustavsson, Evert Ström, Einar
Magnusson och Vilhelm Karlsson.
En enda dam, Gunnel Ström, var aktiv, men hon var i gengäld desto mer framgångsrik.

En andra period började faktiskt med en nedläggning. Håveruds Sportklubb, som dittills
hade haft hand om skidsporten, beslöt 1963 att ansöka hos HIF om att få bli en sektion
hos oss. Detta beviljades den 18 febr 1964. l och med detta fick skidsporten ett uppsving
igen och tränings- och tävlingsviljan var mycket god och många fina resultat nåddes.

Sektionen var myc ket aktiv med sitt ungdomsarbete och detta resulterade i att ett stort
antal ungdomar tränade och tävlade. Första året tog dessa både l:a och 2:a platsen i DM,
ungdomsstafetten. Ä ven följande är lyckades man väl. Bland flickorna kan nämnas Eva
Johansson, Ev)' Jansson och Liselott Lindström och bland pojkarna Ulf Johansson. På
senare år kan nämnas Anders Johansson och några av hans toppar kom 1986 då han som
14-åri ng blev sj ua i Götalandsmäsierskapet och då han blev uttagen ti ll ungdoms SM.
1996 åkte han Vasaloppet på 5.16, vilket är en mycket fin prestation.

Tråkigt nog har sk idintresse! dala! och numera består sektionen av några få aktiva, som
tränar och tävlar var för sig.

Skidsektionen började 1982 också att arrangera Akveduktsjoggen i Håverud varje år.
Många är de som inleder festligheterna pä Akved uktens Dag med att springa detta lopp
och många är vi som med beundran tittat på.

Thomas "Dunder" Karlsson.

:Anders Johansson efter Vasaloppet 1996.

FRIIDROTTS & MOTIONSSEKTION

Friidrotten förde ända från starten av föreningen, av någon anledning en tynande
tillvaro.Det enda som står att finna från de tidiga åren är från 1958. Det står" För första
gången i föreningens historia har 23 deltagare slutfört en tävling i tiokamp. Den
uppskattades ofantligt av såväl publik som deltagare" .
Trots denna positiva upplevelse, blev de fortsatta aktiviteterna dåliga. En djärv gissning
är svårigheterna att hitta bra ledare.
"Motionsidrotten avser att vara ett led i företagens frishårdspolitik och den 24 april
samlades intresserade vid vårt Bruk och bildade en koprsektion inom HIF". Detta står
att läsa i verksamhetsberättelsen för 1979. Man bildade en interimsstyrelse, Lars
Runesjö, Claes Bäck, och Gösta Olsson, och fi ck HIF:s godkännande alt verka under
dess namn och ansvar.
Vår- och höstrnotion kallades internserierna, som gick mellan olika avdelningar på
Bruket. Dessa innehöll cykling, skytte, simning, terränglöpning och orientering.
Vid HIF:s årsmöte 1980 beslutades att bilda en motionssektion och ta över ansvaret för
aktiviteterna. Den utökade också med bordtennis, fotboll, tipspromenad och badminton.
Tyvärr höll intresset inte i sig. Kanske mycket beroende på att Bruket fick problem och
oro för arbete och annat kom i förgrunden. Deltagarna blev farre och farre och
sektionen gick länge på sparlåga. Det enda som numera återstår är den årliga
internbrännbollen, som däremot är mycket populär.
Någon form av motion har man dock alltid ägnat sig åt i föreningen. Damerna har
gympat, så ock herrarna, även om det mest har blivit innomhusbandy för deras del. Det
här med koordination det är svårt det, dessutom till musik! -Nä, tacka vet ja å drämma
till en boll I
Damerna har förutom gympan varit duktiga på det här med jogging. Man har under
sommarhalvåret tränat löpning två gånger i veckan. Målet har varit att fYlla en hel buss
med deltagare till Tjejmilen i Stockholm. Sponsrade av Bruket måste nämnas. Men man
deltar även i andra tävlingar som t ex Akveduktsjoggen och Tjejruset.
Barngympa är ytterligare en verksamhet som kommit starkt de sista åren. Här är det
återigen damerna som står för verksamheten, som är mycket populär.

UNGDOMSSEKTIONEN
" Vår strävan är att genom idrotten giva samhället en glad och trevlig .
ungdom, som är skötsam såväl i som utanfor arbetet. Ett led i denna vår
strävan är att i de yngsta åren leda ungdomen in i idrottens sunda bana".
Detta skrevs av vår hedersordf Ragnar Karlsson i en vädjan till Bruket att bistå med
penga hjälp till ungdomsfotbollen 1955 Andemeningen i detta gäller väl fortfarande .
Ungdomar har alltid dragits till idrott. För dom är rörelse och lek något livsvikrigt. Av
och till har HIF bedrivit ungdomsverksamhet, men det var först i slutet på 1989 som man
beslöt bilda en särski ld sektion för ungdomar mellan 7-16 år.
I de olika lagen ingick glädjande nog både flickor och pojkar. Vi får hoppas att det nu
läggs en grund för ett tredje flirsök med damfotboll.
Förutom intern- och seriespel, har ungdomarna deltagit i olika sommarcuper med varierande resultat Nämnas kan att 1993 tog P-12 silver i både Bullare och Färgelanda cup.
1993 var överhuvudtaget ett bra år med många ungdomar. 1 gruppen 7-10 var de hela 48
stycken som deltog i träning och spel.
För att denna sektion ska fungera bra, fordras en aktiv föräldragrupp och det har HIF.
Den är mycket duktig på att anordna aktiviteter och dra in pengar. Tex ordnas j ulmarknad, tipspromenader, städning o.s.v. Nya spelardräkter och overaller har gruppen
sponsrat och dessutom pengar till trivselaktiviteter för ungdomarna.
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INTERNSERIEN
Stå. v : Billy Olovsson, Mio Asadani, Mathias Olovsson , Christoffer Lundin, Mikaeel Parat, Davor Barae.
Knä. v: David Poohl, Samuel Nyström , Markus Lundin, Simon Willner, Håkan Rossi, Mikaela Kröger, Rabbin Martinsson.

~i.-:!, >rl"~t ~'';'':-:..<h ...·:

StA. \': Jonas AnJL:r.-.sllII, Ernil Hagstrtim, MathiH.'i tiulllan ..hlkc lh MI1g,nu!o>'i(JII, NiklHIi Franke. Glenn Öder, Sebastian Jalkmar, John Lundin.
KoJt v: Elisabeth Karlsson. Johan nes Magnusson, L.:m il Jo nasson, Jonathan Edvard.sson, Daniel Barae. Johan 0 10\'55011, GUSlav Theiander, "redrika Edvardsson, Jens Öder, Joak im JonilS$()f\.

AXPLOCK UR DE 75 FOTBOLLSÅREN
1921-1926
HTF böljade att spela i en privat Dalsland<;serie, där vi det första året kom sist. Dessvärre hade
spelarna även dc fö ljande åren svårt att hävda sig mot de äldre mer samspelta lagen.

1927
1 mars detta år bildades, efter ett heslut i Bäckefors, en Dalsländsk serie_ Pii hösten heslutades
även om en B-lagsserie
A-laget spelade 23 matcher, vann 13 och förlorade 10
B-laget spelade 14 matcher, vann 7 och iOrlurade 5 oeh 2 oavgjorda

Alt dt:l var svårl med ekonomin kan utl~~ i revisionsberättdsen detta ar. Styrelsen uttryckte
nämligen sitt djupa missnöje med att spelarna låtit sig köras i två lyxhilar (taxi) i st ället för att
fraktas på lastbil till och från sina matcher.

1928
Vid en fotbollsmatch skadades Tryggve Christensen så svårt att han inte kunde arbeta Eftersom föreningen inte hade någon försäkring, be51utadc styrelsen att netto behållningen från
dansbanan en viss kväll skulle tillfalla honom. Efter denna händelse såg HlJi till att försäkra
alla aktiva.

1929 - 1930
Denna säsong lic.k laget sa äntligen lön for allt sitt slit, och stod som vinnare av
Dalslandsserien! Visserligen höll vi oss bara kvar dar dt år, men vilken sporre.
A-laget spelade 13 matcher, vann 11 , förlorade 1 och 1 oavgjord
D-laget "
6"
.,:'i "
1
Detla år bestämdes också att HIF dräkt skulle vara röd tröja och blå byxor.

1931 -1935
EU enda år lick H1F alltså spela i div III Nordvästa, för att de följande aren ater tampas i
Dalslandsserien. Där höll vi oss hyfsat framme med topp 1934 med en 2:a plats. De yngre gick
det däremot väldigt bra för. H-laget vann sin serie och juniorlaget blev DM-mästare.

Vinnarna av Dalslandsserien 1929-30, l ir.v. l-Ians Olsson hy, Harald Kvist hhb,
Oskar Danielsson ef, Gustav Mossberg ehb, Aller Blaz:ek vy, Henry Karlsson vi,
Oskar Karlsson hi, Johan Limlblad vilb.
Knä. Rirger Antonsson hh. Axel Mossherg mäll v, Sven Örlendahl vb.

Sa här såg de ut våra första vinnare av Dalslandsserien 1929/30. Som helöning hl ev de

uppflyttade till di . . . III Nordvästra. Det var efter mycket hårt slit som laget lyckades ta sig
upp från den jumboplats de hamnat på vid debuten 1921.
Fotbollen har varit och är alltjämt HJIi:s största sektion. Upp och ner har det gått. men
nar det galler att engagera damer har det varit konstant, nnmligen d&ligt. Tva allvarliga
försök har gjorts. Det första var j slutet av 1930-talel. I-lär nedan ser vi dem, det mörka
var HåvelUdslaget och det ljusa Åsen:;;

Fr. v. Gullan Kristeosen, Rosa Palm, lrene Karlsson,Anna-Lisa Benjaminsson, Aina Parath, Elly Andcr:o.son, L. Edet, Irma Magnusson, Rut Augustsson, Gullan S~'artling, Alice Karlsson, Elsa Karhsnn,
Märla Palllsson, Kerstin Haglund, RutDahlgård, Sonja Sundberg, TeaAlm, Gullan Sund , :Margit Bodin,
Maimi Karlsson, Vera Kristensen.
Knä, Ingeborg Pettersson, Gustav Mossberg och Margit KarbsOfI.

NÅGRA AV LAGET FRÅN
20 och 30 TALET

Stå.v

Sigge Johansson, Yngve Andersson_
Arthur Christensen, Elov Andersson,
Anders Blom

Stå.v

Knä v

Per Zanden, Ove Hagluml,
EinllT MagllussoIl,Ragnar Karlsson,
Erik Andreasson, Holger Anderlid

Knä.v. Harald Qvist, Anders Blom,
Oskar ~1iömstad, Gösta Gustavsson,
Gustav Lindblad, lirik Andreaswn

Stä.v:

Evert Jonsson; Erik Ottosson,
David Zanden, okänd,
llerm liorsberg, Dror Svanling

Stå.v

Hans Christenser..., Oskar Karlsson,
Oskar Danielsson, liskil Gus.tavsson,
Gustav Mossberg. Gustav Lindblad.
Viktor Moswerg, Aller Blaeic

Knli"

Erik Andre~:iMm , Ture Zanden
Gösta Crtl~tI:lVs:-;on, Hamit! Qvisl

Kna

Birger AntoT1.sson. fnbf\'I:lT Björk
Sven OrLl:ntlahl

Allan Hall, Ture Jarl

Holger AnJcrliJ, Erik OLlOSSOll,
Hilmcr HdtlCIl, Sven Or[cndaW,
Oskar Gustavs50D

1936
Två första klassens domare tick HIF i Aller Blazek och GusrafMossberg detta år. De~sa
två återfarms även i representationslaget.

1937 - 1941
Nu vinner A-laget Dalslandsserien igen och blir uppflyttad.till div III, där vi höll oss
kvar i två säsonger denna gång.

1942 - 1953
Under dessa år åkte A-laget jojo mellan Dalslands elitserie och div IV Nordvästra.

1954 - 1955
Nyhildade Bohuslän-Dal diY IV spelades Wr lOrsta gången 1954. I-UF kom då på en 2:n
plats, för att aret därpå sta som segrare.

1956
Detta var ett mycket bra år för HIF ur mänga synpunkter. Håvåsen, den nya
fotbollsplanen, invigdes Som grä.dde på moset vann A-laget Div IV och llytladcs upp
till dl v lIl.

1957 - 1958
Denna så<:;ong omfattade höstomgången 1957 samt vår· och höstomgången 1958. Detta
på grund av aH Svenska FotbollsförbWldd beslutat att I;:tt spelar skall vara detsamma
som ett kalenderår. RTF, som återigen var nedflyttat till div TV, kom på en hedrande
andra plats denna långa säsong.

1959 - 1964
Utan en enda förlustmatch vinner J-Ilf div IV 1959l Dessutom blir laget Distriktsmästare
följande år! Vi lyckades även med konststycket att hålla oss kvar i div TIT to.m 1964,
med topp med en 3:e plats 1963.

1940-TALET

Stå.Y. Sten Lindblom, Roy Forsberg, Karl-Erik BIIom, Roland
Mossberg, Sterner Lindblad och Stl,>! Pettersson.
KIl!L Arthur Jansson, Royner BloJTl, Cur t L imlhloTll, Sigge
Svartling och Slig Svartling.

1950-TALET

Stå,v. Ragnar IVlrlsson, Tommy Karlsson, Sterner Lindblad, Roland~fossbefg.
Royner Blom, Lasse Mossberg, Bo Gustavsson och Karl HelIgren.
Kna. TIlOId Mossberg, Vidur Pettersson, CunLilldblmll, Roy For.~hcrg lIch Göte
Guslaavss(m.

10'kning
.A.sansbruk

Till ~ ..

Fån

_. HAfrils:tri:iwLI.F. _ Ann(!~k,---

j

.Tt"

Rörhdnin ....saffär

AasnBbruk.

DM-SEGRARNA 1960

l
Benjaminsson, TIlOrd Mossberg, Stemer Lindblad, Royner Blom, Roland .\1ossherg, Lasse
Mossberg, Bosse Gustavsson, Knut Johansson.
Kllä. v: Göte Gustavsson, Roy Karlsson, Curt Lindblom, Roy rorsberg, Vidar ·PeUt;r.-;sOTI.

1965
J uniorlagcl har detta ar stora framgångar. Dc vinner Södra Dals .iwliorscric med bred
marginal, 43 -4 i målskillnad och blir dessutom 2:a i Vastsvenskajuniorcupen.
A-laget 2:a i di\' IV
B-laget hmnnar i mitten av tabellen.

1966 - 1979
Dc första aren höll H..[F till i di\' IV, med varierande framgångar, för att 1970 flyttas Ilt'f t111 div
V, där vi spelade i cirka 10 år. En lOrklaring kan vara att under dessa Ih var det en del spelare
som slutade på grund av ålder och åter andra som av olika anledningar flyUade.
Några glädjeamnen fanns dock:
1972, ungdomsverksamheten var dett.a år mycket livlig och man sänkte därför åldern till 5 år
1974, hörjade det att komma flickor till 6-12 äringarna.') träning.
1977, vann B-laget sin serie. Flickorna var detta år 10-11 st i 12-15 år och spelade sina första
träningsmatc.her
1979, spelade damema sina första seriematcher_ Tråkigt nog kopierade de herrarnas start genom att bIl slst l sin serie

"MOSSBERGARNA"
Detta namn, eller sna rare fam ilj , har ända !;edan 1920 takt b~ty ll m ycket fö r HlP och
fotbollen .
Det började med Axel, som kom hit från Vänershorg. Han var bl a t:n dukti g back och
må lvakt. Även hrodern, Gustav, kom hil och förgyJld e IDF:s fotbollsspel under 1920-30talet. Dt:ssulom utbildade Gustav sig till fotbo llsdomare. Viktor helle en tredj e broder
Mossherg och även han spdadc i Hlf ett kort tag
J'vfen det är väl t'ramlOrallt dessa f)m bröder, som vi tänk er på när vi hör namnet
Mossberg, nämligen Roland, Tbord, Lasse och Jan. Samtliga debuterade i A-laget som
15- 16 åringar. inte nog med det, trots nä.<;tan 20 ärs adersskillnad spelade de där ~m -

Så här kan man läsa i tidningen 1963:
Utan bröderna Mossberg har säkert Håfreström inte varit där man står i dag, som ett
fmkt'lt d iv Hl-lag som fak tisk t kan skjuta vilket lag som helst i sank. Men som också kan
överraska med en verklig plattmatch, när man minst anar. Allt befOr på bröderna
Mosshergs fo rmkurva" .
II

Det är inte bara för aLL dc var duktiga på fotholisp lan som HIF och Mossberg förknippas
med varandra, utan kanske lika myckd!Or allt fnvilligt arbete de lagt ner i kl ubben.

Roland. har md lan 1959 - 1988 ständigt haft ert och de fl esta år fler uppdrag i dc oli ka

styrelserna. Bland mycket annat var han kassör i huvudstyreisen i 22 ar. 1.ikadant var det
Im:d Illi.ml..Han började med olika uppdrag 1959 och höll pil til119 K7. Här kan särskilt
nämnas 24 år som sekreterare;: i huvudsstyrclscn

Lasse. börj ade med sina uppdrag 1964 och höll på ända till 1991 då han, efter en lids
sjukdom, tragi ski gick bort. Som l aF:s kl::tnslisl mel lan 1985 - 9] , var l ..a.'~se ti ll stort
slöd och I~iä lp för samtliga sektioner. Saknaden efter honom ar stor. J..an tog tidigt, redan
1969, steget upp i allsvenska och Örebro SK, där han skötte sig med den äran. I början
på 1980-talet var han tillbaka i HlT' som tränare och spdare under några är.
Till allt detta kan läggas alla frivi lligtimrn ar pa spåret, vid ishockey-rinken , fothollsplandes~ möten!

en oc.h klubbstugan, för att in te tala om alla

A-LAG
Stå. v: Lennart Karlsson, Jan ~1oss berg, Christer Gustavsson, Lars-Ove Allm, Tomas Blom, Ulf Jonasson, Hans Lindblom, Per-Ake Gustavsson, Karl-Ake Karlsson, Lasse Mossbcrg.
Knä. v: Morgan Johansson. Håkan Olsson, Robert Olsson, Johan Danielsson, Peter Dahlman, Ajilm Martimson,Slcfan Larsson, Tomas Karlsson, Ove Grahn, Tony Larsson.

POJKLAG
Stä. v: Anders Johansson, Karl-Göran Jansson, Linus Claesson, Håkan Benjaminsson, Jörgen Callh, Patrik Kunst.
Knä. v: Magnus Svensson, Morgan Dahlqvist, Emil Jeansson, Stefan Eriksson, MikaelOslak, Reine Fransson, Jonas Grimheden.

FÖRSTÄRKT A-LAG
Stå. v: Odd Dahlman, Tony Larsson, Lars·Ove Allm, Tomas Karlsson, Ulf Jonasson, Robert Sundström, Christer Gustavsson, Jan Mossberg, Kjell ·Ame Karlsson.
Kn ä. v: Robel1 Olsson, Urban Blom , Jonas Arvedal, Peter Dah lman , Tomas Blom, Håkan Olsson, Hans O lsson, Stefan Larsson.

J

-JUNIORLAG
Stå. v: Håkan Olsson, Johan Fjell , Peter Callh, Dan iel Provci, Mikael Pettersson, Erik Lundberg, Robert Skarström, Mikael Andersson, Markus Johansson, Odd Dahlman.
Knä. v: Jim my Andersson, Andreas Magnusson, Jimmy Karlsson, Magnus Ellenäs, Mattias Heimdal, Magnus Johansson.
-

-

-

l 982-års damlag: fr. v. stä An na Mossberg, Tina Eriksson , Eva-Lena Olsson , Gu nilla Ewegärd, Ingela Färdigh , Tove Jonasson,
Carin Johansson, Lena Carlsson, Pernilla Knutsson.
Kn ä. v. Christina Jarl, Sab ina Forsberg , Maria Blom, Pernilla Porath och Stina Bl om.

1980-1983
1980 vann A-laget äntligen sin serie och blev uppflyttade till div IV. I ett par år höll man sig
kvar där, för att 1983 åter spela i femman . Denna division har HlF genom åren förblivit trogen.
Damlaget kom 4:a i div V 1982 och fick klart godkänt av sin tränare Thord Mossberg. Som
lite kuriosa kan berättas att Thords farbror Gustaf tränade det första damlaget, som vi har sett
på en tidigare bild.
1983 lades damfotbollen tråkigt nog ner. Några flyttade till andra klubbar och det rann ut i
sanden. Nu väntar vi på tredje försöket!

Stå.v. Petter Ivarsson, Tomas Eliasson, Joakim Frykberg, Anders Johansson, Benny OsterdahL Pontlls, Karl-Göran
Jansson.
Knä. Patrik Kunst, Tomas Karlsson, LeifLindblom, Linus Claesson, Stefan Eriksson och Hakan Benjaminsson.

1984 - 1995
Representationslagd har under dessa år haBit till i div V. Resultaten har on~t blivit
någonstans i mitten i tabellen med topr 1993 med en 2:a plats
R-laget har det gått avsevärt bättre
segrar aren 1991 och 1995.

fÖT,

med inte mindre än 6 st 2:a placeringar och två st

1990 bildades en särskild Ullgdo11lssektion för 7-16 åringar

[996
Juhileumsåret hörjade inte så värst hra för representationslaget. Vid träningarna i början pa
året var dct bara 6-7 spelare som kom och det var allmän trögt För många drog hem och
familj och man kanske ville ha tid för andra intressen också.
Som lur var lät många sig övertalas och nian kan väl säga aU något fantastiskt skedde. Vid
seriestarten hade man nytänt och spelade som aldrig förr. När vårsäsongen var över var lrrf
fyra j tabellen! Laget lyckades nästan, nästan lägga Slg överst efter höstsäsongen Fyra blev
slutresultatet. Efter en sa trög start kan vi val vara mer an nöjda!

HIF:s STYRELSE JUBILEUMSÅRET 1996

Fr v, lv[arjncllc OlssQll är ordf i motionsekrionen. Hon leder både dam- och harngympan.
Dessutom är hon en mycket flitigjoggare med många långlopp i benen.
Rejne Dahlman tirar i år 10 års-j ubilcu1U j huvlldstyrclscn som sekreterare. Reine är H1F:s
morgonpiggaste, upp klockan fem för sin morgonpromenad!

Stig Johansson är ordfbådt: i lotbolls- och skidscktioncn, så han har inga problem art
hitta sysselsättrungm på fritiden. Särskilt inte i år, då han även varit lagledare för A-laget.
Morgan Johansson har via fotbollen tagit steget över till huvuuslyrelsen och är sedan 1992
dess urdförande. Någon gång kan han hänga med lagen på träning, men oftast föredrar han att
strosa runt i skogen efter svamp.
l ejf J jndhJpm kommer frlTI ungdomsektioncn, där hall är ordförande. l yngre dagar
slet han själv på plan, men nu "på äldre dar" föredrar han att se till att andra att slita istället.
rIan tränar alltså dc yngrc .
Dcnnis Lindb.1oJn är huvudst)Telsens kassör. Dessutom hittar vi honom, sedan 12 år, i
De Besla av dessa år har han vaktat målet. Fritidsintresse jaaa

repr~s~ntatjonshtgd.

Monica Johansson arbctar som kanslist. Men hon ser också till att alla spelare har
något rent att ta på sig och att publiken får något i sig på matchtina. Övrig tid. går li1l1arrrilj,
och kanske framförallt då bambarnet Elin

ÖVRIGA STYRELSER JUBILEUMSÅRET
Fotboll:

Stig Johansson
Björn Martinswn

ordf, sekr
kassör

Peter T erinz

r.eif Lindblom
Conny Färdigh
Pelle Nellbro
Anders Öhrling

Bågskytte

Kent Stake

Tngvar Larsson
Kjell Stake

Skidor:

ordf
kassör
sekr

Stig Johansson
Per Arne Porath
Odd Dahlman
John Johansson

"l'orgny Thehmder
Motion:

Marinette Olsson
Sonja Sandberg

ordf
kassör

lngcla Grahn-Färdigh sekr

Peter Terinz
Ulf Claesson

Ungdom :

Leif Lindblom
Elisabeth Stem-Olofsson
Kristina Olsson
Tina Edvardsson
Billy 010f0;;50n
Peter Dahlman
lnger Poohl

Revisorer:

Hans Östlund och Anders Grimheden

Hedersordförande:

Ragnar Karlsson

Hedersmedlem:

Oskar Karlsson

A-LAG 1996
Stå. ..... Tränare. Mikael Tsraelsson, Jimmy Andersson, Håkan Olsson, Tomas Karlssun, Håkan Stefans,;;on, Thma~ Blom, Chri~tian Salomonsson, Stefun Sk<lrstTÖm, Daniel Provcie. Dragall Cardasic, Peter Callh,

LagL Stig Johansson .
Knä. v, Anders Grimhedeu. Urban Johansson. Stefun .Eriksson. Dennis Lindblonl. Stefan Martinsson. Urban Blom. Anders Söder. Joakim B\::njaIllin~~()II.

IlåfreströnlS IF 75 år.
ll\'li~j 19S0 k o rn jag filll-fÄrres lrön1S Jr, och d e t iu.~ 111Örfes av Ve:tr e n Vilrn;"j lJ.ubbk~\ns l i:l, e n st a rk s<:unnlunhålloing på orten, SClrnt ett bre tt

idrottslIlhurI , 1l1Cc! tanke pä ortens s to rle l(.
T iuar n1an pit fö re ninge n idi::lg , så kRns ke inte utbudet av olika
idrottsgren ar ;jr lika stort. rlle n i övrig t
finns d c grunla adeIsmä.rl,ena
k v m: Kluhbkan s la, s tark Sillllfllu nhå llning ,

sa

Sjtitvklart h ar de: idrottsliga frcungöngarna genOlTI aren vdrit <iV 1l1)/ckCl hög
klass, n um j ag Iror inte d et hilde k unnat ske utan de ;-tndra.
grundfönll s~'tllningarna. Detta ex emplifieras , Lnte JlIins t, gcnonl d enna
historiska skrift. i b i'lde ord och bild , df"lf spaden och hackan vur v 51 så
fljtigt använda son1 h bd e b andykluhlJa eller fOlbol1.
En jCl..rottsförerung har inte bc-U<i ett irlrnllsHgt ansvar , utan ocks å en s rort
socialt illlsvar i alla ~"d ersgnlppcr, in te rninst 1 vdr tid. Därför ~ir cI(~t n1in
fö rlloppning ..i f( vi llll, oc h i fralntiden la ter Gcrnensk ap , Glätlje. och
Ansv ar, vari"! vitglf'AJanrlc honnörsord i H5.fresrröm..<.; lEs frarntirla
verk':i(u nil(, ~ t. Pli SLort '''f ack !" riktar j ng därför till Ho l<::uuJ, Sterner , Th ord,
Oska.r, Axel, Götc, [larry , san1t 1115nga, nl;jn~a fler , för att Ni har v isat pb
Vi-i{ I stort föreningscngagen1i.:mg kan leda till, på 0<..:1\ utanför idrottsarenan.
E tt Inyckct s tOrt och v"UTnt [ack till ",lIit SOlll på olika sän bid ragit till att
dc nn« jubileW11Sskrift har korrlll1il till, och ett alldeles särskilt tac k till Ann
Magnusson för henm ;s iclnga plitande, grävande och s ökande efter
historiskä an ekdoter och rninncn.

Utryckco! " Ingen nämnd och ingen g lömd". har jag relldJ' synrIa i em o t,
(x:h ctärf( )r k a n jag heller inre undg5 an ta chansen nu mlr orde t är nutt .. '
kcUlskl~ sjrl1v h a r tro lt dc här t1ren. Ditt
"tjöt" pit tI tlningar, Inateher, resor. tipsprornenarler , h os Ebbe o c h Conny,
110s Sune i kiosken. i ch arkdisken eller varhc1st Du fanns för att 1l11mtra
upp oss, elle r skälli:\ p c?t oss.. . Ta ' I lugn t 1l1cd tacklingalTla tI~lr uppe , å '

" Jilg saknar D ig L.<.lS se . 111er än jag

Du, skäll inte för rHö ' på don1ar ' n ." Vi ses n 3'n gång Lasse .. . d å ska vi

d ela e n "k( )Ia" "

oJL-

T<;k dc
för

J h ..iIL<:iStm

n

t'

/

