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FÖRORD 
 

Denna skrift har framtagits med anledning av att Hasselfors Gymnastik- och 

Idrottsförening firar sitt 60-årsjubileum 1991. Den nuvarande föreningen HGoIF 

utgör en sammanslagning av ursprungligen fem idrottsföreningar. 

Inte mindre än fyra olika föreningar för idrottsutövning startades på 1920-talet: 

Hasselfors Gymnastikförening (1925), Hasselfors Cykelklubb (1927), 

Hasselfors Bandyklubb (1927) samt IFK Hasselfors. Den senare klubben hade 

fotboll på sitt program. År 1936 bildades en femte förening, Hasselfors BK. 

Genom sammanslagning av cykel- och bandyföreningarna bildades den 22 

november 1931 Hasselfors Idrottsförening. Det är från detta datum som HGoIF 

räknar sitt ursprung. Till Hasselfors IF anslöts1933 IFK Hasselfors. När 

gymnastikföreningen 1939 gick ihop med IF, fick klubben sitt nuvarande namn; 

Hasselfors Gymnastik- och Idrottsförening. Den sista sammanslagningen skedde 

1943 då Hasselfors BK anslöts. 

 

 

1920-1930 – talet 

CYKEL 
Cykelsporten påbörjades under 1927 och var mest livaktig under åren 1930-

1933. År 1931 sökte föreningen licens för följande cyklister i klass C: Oskar 

Gustavsson, John Andersson, Gustav Larsson och Nils Larsson och senare även 

för Sven Gustavsson. Dessa deltog i tävlingar ibland annat Kristinehamn, 

Kumla, Karlskoga, Mariestad, Gullspång, Röfors och Mullhyttan. Bland de 

tävlingar som anordnades av föreningen i Hasselfors kan nämnas det så kallade 

Håkansbolsloppet, vilket samlade ett 50-tal deltagare från Närke, Värmland och 

Västergötland. Hasselfors runt, som kördes 5 varv, var under ett flertal år en 

populär klubbtävling. 

Som en verklig eldsjäl och drivande kraft inom cykelsporten kan nämnas Hans 

Söderkvist. Åren 1934, 1935 och 1936 anordnades endast klubbtävlingen 

Hasselfors runt och därefter var cykelsporten ett avslutat kapitel inom 

föreningen. 
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GYMNASTIK 
Redan åren 1925 startades gymnastiken och det var logen Svea som stod bakom 

det hela till att börja med. Som ledare fungerade Ellen Pettersson under åren 

1925 till 1927 samt Gerhard Dahlgren från 1925 fram till 1949. Vidare har 

Margareta Odhelius, Elsa Andersson, Inez Strömberg, Uno Jansson och Martin 

Persson varit ledare vid olika tillfällen.  

Den första uppvisningen av skolbarn hölls i maj 1927 i samband med 

gymnastikens dag i länet. I mars 1932 var föreningen inbjuden till uppvisning 

vid Örebro Allmänna Gymnastikavdelnings gymnastikvecka.  

Under åren 1931 till 1935 fanns det fem avdelningar med cirka 70 deltagare, 

med bl a en elittrupp, som medverkade flerfaldiga gånger i olika uppvisningar. 

Den innehöll bl a Gerhard Dahlgren, Sixten Johansson, Martin Persson, Harry 

Törnkvist, Seved Jansson, Yngve Bohlin, Magnus Larsson, Anders Andersson, 

Sven Andersson, Ingemar Larsson, Nils Larsson, Uno Nyström och Uno 

Jansson.  

År 1935 hölls en stor uppvisning med efterföljande fest med anledning av 

gymnastikens 10-åriga verksamhet. 

 

Gymnastikhuset byggdes under åren 1930-1931 och invigdes söndagen den 25 

oktober 1931 med deltagande av Örebro läns Gymnastikförbunds ordförande 

kapten I Adrian med fru och övriga styrelseledamöter i nämnda förbund jämte 

representanter från ett flertal gymnastikföreningar i länet. 

Tanken på att skaffa ett eget gymnastikhus hade väckts redan 1928, då 

insamling av medel till detta skedde genom fester och basarer. Genom välvilligt 

tillmötesgående av Hasselfors Bruks AB i form av upplåtande av mark och hjälp 

med penningar kunde alltså denna tanke förverkligas till en kostnad av ca 

23 000 kronor.  

Förutom gymnastiksal, som inrättades i övre våningen, iordningsställdes i 

bottenplanet såväl kar- som bastubad med omklädningsrum, vilket varit till stor 

nytta och glädje även för bl a fotbolls- och bandyspelarna. 
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Elitgymnasttruppen vid gymnastikens dag i Hasselfors den 5 juni 1932. 

Stående från vänster: Sixten Johansson, Margareta Sundkvist ledare, Nils 

Larsson, Uno Nyström, Uno Jansson, Martin Persson, Seved Jansson, Ingemar 

Larsson, Krispin Carlsson, Seved Andersson och Gerhard Dahlgren, ledare. 

Sittande från vänster: Sonja Larsson, Britta Magnusson, Sista Bonde, Gurli 

Jansson, Alice Ekberg, Klara Ottosson, Iris Göransson, Inez Göransson, Herta 

Rhodin och Viola Larsson.  

 

FOTBOLL 
På Klockarvallen började seriespelet i fotboll i västra Närke-serien 1933 och 

fortsatte sedan med spel i olika serier med växlande framgång. 1938 hemförde 

föreningen ett vandringspris i Mullhyttans IF:s kvadratturnering. 

Av goda spelare från den tiden vill vi nämna Ivar Karlsson, som började så tidigt 

som 1920, vidare Nils Nyström och Helge Olsson från Kumla, den sistnämnde 

en av länets bästa målvakter, samt Harry Andersson, en spelare som visste var 

målet var beläget. Ytterligare ett namn i fotbollssammanhang bör nämnas, 

nämligen Helmer Carlsson, som främst nedlade mycket arbete som ledare. 

 

ALLMÄN IDROTT 
För det allmänna idrottsutövandet var intresset stort trots dåliga 

planförhållanden. Man tränade och tävlade på Hyttbacken och på den plats, där 

fotbollsplanen nu är belägen. År 1933 anordnades för första gången 
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klubbmästerskap. Samma år erövrades för första gången tredje pris vid 

stafettlöpning i Mullhyttan. Under år 1934 utkämpades en klubbmatch mellan 

Mullhyttans IF och Hasselfors med förstnämnda förening som arrangör och även 

segrare. 

Ett flertal idrottsmän från föreningen deltog även med god framgång i tävlingar 

på olika platser under detta år. Påföljande år tog dock Hasselfors revansch på 

Mullhyttan. På grund av de bristfälliga planförhållandena beslutades 1937, efter 

förslag från Mullhyttans IF, att de båda föreningarna skulle bedriva den 

allmänna idrotten gemensamt både när det gällde träning och tävling och att 

detta skulle ske i Mullhyttans IF:s namn. 

För att nämna några namn från friidrottsåren erinrar vi oss John Strömberg, Ture 

Vickberg, Sixten Johansson, Anders Andersson, Folke Odhelius och Gerhard 

Dahlgren. 

 

BANDY 
På sjön Teen börjades det spela bandy redan år 1927, då man åkte på 

”trollskötter”, en skridsko med ställbar klämma vid fotsulan. Till detta följde en 

nyckel. Man fäste skridskon vid skon med vristrem. Dessa skidskor var tåvassa 

med filade räfflor under spetsen. Det gällde att fila dessa ordentligt för finessen 

med detta var att man kunde springa på tå. Under 1928 köpte åtta spelare 

bandyrör, som till skillnad mot nutidens rör var betydligt längre. 

Bandyklubborna på den tiden var också enklare. Spelarna tillverkade dem själva 

av en eller björk. Man hade dock god hjälp med att göra klubbor, för under 

strejkåret 1927 fanns några äldre intresserade, som t o m lyckades göra 

lamellklubbor, som gjordes av flera skivor som limmandes ihop. 

Att bl a Nils Larsson, Martin Persson, John Strömberg och Erik Magnusson 

köpte bandyrör 1928 berodde väl till viss del på att ett affärsbiträde vid namn 

Crisby Carlsson från Nässjö inflyttade till Hasselfors. Det var nämligen han, 

utrustad med såväl bandyrör som ett stort intresse för sporten, som så att säga 

satte fart på leken med det lackröda nystanet. Han lade ner mycket arbete till 

fromma för denna sport. 

Spelet började med vänskapsmatcher mot bl a Svartå och Laxå och pågick mot 

olika lag fram till år 1935. År 1936 anmälde föreningen laget till seriespel med 

fortsättning. 1938 spelade man i södra distriktsserien. Några spelare vi minns 

från trettiotalets början och framöver är målvakten John Andersson, backarna 
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Martin Persson och Nils Larsson, vidare Uno och Seved Jansson, John 

Strömberg, Harry Andersson och Crisby Carlsson. 

 

ÖVRIGT 
Fester hölls till att börja med på Hyttbacken, där en dansbana med försäljnings- 

stånd var byggd. Senare på 30-talet uppfördes en ny dansbana med tillhörigheter 

invid ån, där idrottsplatsen nu är belägen. Även basarer med anordningar hölls 

på Hasselfors Hotell. 

 

1940-talet 
 

IDROTTPLATSEN 
Vad gäller idrottsplatsen hade en kommitté nedlagt en del arbete i planfrågan 

under 1943 med resultat att platsen blivit godkänd av idrottsplatskommittén och 

ritningar tillkommit, så att arbetet kunde påbörjas våren 1944. 

Gerhard Dahlgren nedlade ett stort arbete under denna tid, då han var 

föreningens kontaktman med bolaget och olika idrottsorgan.  

Genom att Hasselfors Bruks AB välvilligt ställde sig i spetsen för anskaffande 

av entreprenör samt bisträckte med icke ringa penningmedel tillika med att 

Sveriges Idrottsplatskommitté beviljat ett anslag jämte frivilligt arbete av 

medlemmarna, kunde arbetet genomföras så att planen var spelklar till våren 

1946. Nu hade således Klockarvallen tjänat ut och den nya idrottsplatsen med 

namnet Hasselvallen tog vid. 

 

FOTBOLL 
Seriespel i fotboll fortsatte delvis fram till år 1945, då Ivar Karlsson gjorde sin 

sista match den 10 juni samma år. Detta år hemförde föreningen en pokal i en 

triangelturnering mellan Mullhyttan, Svartå och Hasselfors. Under åren 1946-

1949 låg fotbollen så gott som nere inom föreningen, dels beroende på att en del 

spelare avflyttat från orten och dels på att den ekonomiska ställningen var för 

dålig för att kunna hålla ihop det hela.  
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GYMNASTIK 
I badhuset och dess gymnastiksal bedrevs under större delen av 40-talet 

motionsgymnastik under ledning fram till år 1949 av Gerhard Dahlgren. Denne 

store gymnastikledaren har i många år varit styrelseledamot i Örebro Läns 

Gymnastikförbund och har erhållit utmärkelser i form av distriktsförtjänsttecken 

i guld 1931, brons, silver och guldplakett jämte Lingmedaljen 1945. Han hade 

även speciella gymnastikprogram för bandyspelarna. 

 

BANDY 
40-talets stora idrottsgren inom föreningen, ja kanske den största genom tiderna, 

var bandyn. Seriespelet fortsatte fram till år 1942. 

Under 1943-1944 spelades det endast vänskapsmatcher mot olika lag i Närke 

och Värmland och här kan nämnas bl a seger över IFK Kumla och ett mycket 

renommérande nederlag mot dåvarande div 1-laget IFK Askersund med 2-5. 

Matchen spelades på förmiddagen julafton 1944 nedanför Klockargården. Dessa 

resultat tillsammans med övriga gjorde att föreningen blev erbjuden att få spela i 

så förnämliga sällskap som div 2. Resultatet blev både på gott och ont.    

   

HGoIF div 2-bandylag åren 1945-1946.                                                                              

Bakre raden från vänster: Helmer Karlsson (lagledare), Sven Larsson, Hubert 

Axelsson, Harry Andersson, Gösta Odheim, Rune Lindström, Arne Karlsson 

och Nils Larsson. I främre raden från vänster syns: Ernst Krisell, Ivar Pettersson, 

Erik Ottosson, Bengt Larsson, Robert Axelsson och Alf Ekberg.                        
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På kortet som togs i Lindesberg vid en kvartsfinal i DM år 1945, saknas två 

ordinarie spelare, nämligen Lennart Krisell och John Strömberg. 

År 1945 deltog laget i div 2 norra och 1946 i div 2 södra. 1947 spelades en 

pokalserie. 1949 spelades i div 3 västra gruppen. Som alla förstår blev intresset 

för bandy stort på hemmafronten genom att vår förening lyckades så bra. Men 

när det gäller bandy så fordras det, mer än alla andra sporter, att man har lite tur 

med vädrets makter. Så var ej fallet när föreningen skulle spela hemmamatch i 

div 2 mot Nora och det gällde att ta full poäng där samt i nästa match en poäng 

för att kunna vinna serien och därmed få kvala mot ingen mindre än Hammarby 

IF från Stockholm till div 1. Allt var således upplagt för en stor idrottsdag i 

Hasselfors men på lördagen började ett oerhört snöfall, som höll på även under 

söndagen. Det blev att skotta snö såväl ledare som spelare måste sätta igång och 

trots att folk gick man ur huse för att hjälpa till så blev det spelarna som fick 

slita med grovarbetet. 

När så matchen skulle börja var spelarna mer eller mindre tröttkörda i förväg 

och kunde icke göra sig fullt rättvisa. Matchen slutade med förlust med 2-0. 

Därmed släcktes de stora drömmarna. Man skall med detta icke förringa Noras 

prestation – för förlust hade det väl kunnat bli utan snöskottning. Man skulle 

kunna säga att detta var början till slutet på föreningens storhetstid inom 

bandysporten. År 1949 spelade laget i div 3, vilken serien vanns och även 

kvalmatchen mot Lillkyrka för uppflyttning till div 2 hemfördes med 4-0.  

På grund av ekonomiska svårigheter kunde emellertid inte föreningen gå upp i 

div 2 utan man valde att stanna kvar i div 3. Eftersom vi i gamla papper hittat 

laguppställningar från div 2-tiden kan vi inte låta bli att nämna den gröntröjade 

elva som representerade föreningen dessa år.  

Målvakt Bengt Larsson, backar Erik Ottosson, Robert Axelsson, halvbackar Ivar 

Pettersson, Gösta Odheim, Ernst Krisell. Kedjan bestod av John Strömberg, 

Harry Andersson, Rune Lindström, Arne Karlsson och Lennart Krisell. 

Dessutom deltog Hubert Axelsson och Sven Larsson i någon enstaka match.  

Andra spelare som kan nämnas under 40-talet är Nils Göransson, bröderna 

Ragnar och Harris Fransson, Stig Magnusson och Karl-Arne Persson.  

Vad gäller ledare så måste framhållas Nils Larsson som den främste, inte bara 

för laget utan även som en verklig pådrivare, när det gällde att få planen ren från 

snö. Vidare kan Helmer Karlsson nämnas som även han lade ner mycket arbete 

för bandysporten. 

 



9 
 

ÖVRIGT 
År 1948 blev en festplats iordningställd vid den nya idrottsplatsen och fem fester 

anordnades där, vilket förbättrade föreningens ekonomi. 

 

1950 – talet 

BANDY OCH HOCKEY-BOCKEY 
I början av 50-talet var intresset fortfarande stort för bandysporten och man 

önskade en landbana. Disponent Risberg på Hasselfors Bruks AB gav löfte om 

att få disponera ett område på den så kallade Edemossen och Sven Ryman på 

länets idrottsplatskommitté besökte platsen och godkände densamma. Men 

tyvärr stannade det vid detta, så det blev att fortsätta seriespelet på sjön Teen år 

1950 i div 3 västra och 1951-1952 i södra gruppen. Efter dessa lyckosamma år 

upphörde bandysporten att utövas av föreningen. Någon enstaka match har dock 

spelats fram till år 1957. 

År 1958 spelades det hockey-bockey på Kvarndammen mellan lag från 

Hasselfors med omnejd. Dammen var försedd med belysning så att spel och 

åkning kunde utföras även på kvällstid. Under senare delen av 1958 beslutades 

att anlägga en landbana med en ishockeyplans mått på Hyttbacken efter det att 

Hasselfors Bruks AB välvilligt upplåtit denna mark. 

År 1959 blev landbanan, sedermera kallad isbanan, klar efter ett enormt frivilligt 

arbete av medlemmarna. Dessutom hade man god hjälp av Hasselfors Bruks 

AB. Förutom hockey-bockey serien spelades vänskapsmatcher detta år på den 

nya banan, som även utnyttjades av såväl gammal som ung för vanlig 

skridskoåkning. 

BORDTENNIS 
En ny verksamhetsgren startades under 1951, nämligen bordtennis. Under detta 

år medverkade laget i en pokalserie i Västernärke. Denna verksamhet upphörde 

dock under år 1954. 

GYMNASTIK 
Gymnastiken bedrevs under 50-talet som motions- och träningsgymnastik. 
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FOTBOLL 
Fotbollen började under år 1950 att rulla på allvar. 1951 var föreningen anmäld 

till seriespel och placerades i div 7 centrala. Samma år hemförde laget segern i 

en pokalserie, där Mullhyttans IF, Tångede IF och Hasselfors GoIF deltog med 

förstnämnda lag som arrangör.                                                                        

Laget vann div 7 spelåret 1952-1953 och detta betydde uppflyttning till div 6, 

men man nöjde sig tydligen inte med denna division utan spelåret 1953-1954 

hemfördes även seriesegern med påföljden att höstomgången började i div 5 

elitserien.                                                                                                              

År 1959 befinner sig laget emellertid ånyo i div 6. Detta år deltog för övrigt 

föreningens B-lag i reservlagsserien. Vidare hemförde ett pojklag segern i en 

lokal pojklagsserie. Bland ledare som uträttat ett gott arbete under dessa år vill 

vi nämna Arvid Johansson.                                                                             

Bland spelare vi kan erinra oss under och omkring detta årtionde är Arne 

Karlsson, Lennart Krisell, Nils Göransson, Hubert Axelsson, Bo Söderberg, 

Allan Söderberg, Ivar Pettersson, Erik Ottosson, Gunnar Andersson, Karl-Arne 

Persson, Ivan Persson, Anders Juhlin och Rolf Johansson. Tre tränare som under 

kort tid under 50-talet tjänstgjort som fotbollstränare var Kurt Andersson från 

Laxå, Magnus Bergström och Bengt Skålberg från Degerfors. 

                HGoIF-laget som 1959 vann div 6.  

Bakre raden från vänster: Ivan Persson, Nils Göransson, Allan Söderberg, Rolf 

Johansson, Anders Juhlin, Ragnvald Eriksson och Arvid Johansson, lagledare.                                            

Främre raden från vänster: Arne Karlsson, Tage Eng, Gunnar Andersson, 

Johnny Hansson och Karl Andersson. 
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SKIDOR 
En verksamhetsgren som vi inte tidigare ordat om är skidsporten. Fram till år 

1950 utövades den endast inom föreningen men från år 1951 anordnades årligen 

en större tävling med deltagande av skolungdom och där även lärare tjänstgjorde 

som funktionärer. Tävlingen var öppen för seniorer, oldboys och juniorer. 

 

1960-talet 

FOTBOLL 
Vi inleder 60-talet med fotboll, där föreningens representationslag efter 

seriesegern i div 6 1959 tog steget upp i div 5. Spelet i denna serie blev tyvärr 

bara ettårigt, eftersom laget hamnade på nedflyttningsplats. 1960, i samband 

med julispelen, genomfördes en turnering mellan Fjugesta IF, Östansjö IF, 

Röfors IF och Hasselfors GoIF. Där placerade sig föreningen som tvåa efter 

Fjugesta. År 1967 deltar laget i lilla DM med sådan framgång att man gick till 

kvartsfinal, där det emellertid blev förlust mot Hampetorp med 3-1. Placeringen 

i div 6 blev det året tredje plats, 1968 andra plats och 1969 belades tredje plats.  

En nyhet 1967 inom Laxå köping var kommunmästerskap i fotboll, där 

föreningen deltog med en slutlig tredjeplacering med bl a en meriterande 2-1 

seger över Laxå. Samma placering i mästerskapet blev det även åren1968 och 

1969. Reservlaget spelade i div 7 södra reservlagsserien år 1960. Efter några års 

uppehåll fram till 1966 återupptogs seriespelet och reservlaget spelade detta år i 

div 7 södra. 1967 och 1968 belades i denna serie hedersamma tredje plats, 

medan slutligen år 1969 togs en fjärde placering. 

Föreningen har även under 60-talet deltagit i olika serier med både pojk- och 

juniorlag med början år 1969, då pojklaget deltog i en pojklagsserie anordnad av 

Närkes Fotbollsförbund. 1964 blev placeringen så hedrande som tvåa efter Laxå. 

Samma placering blev det 1965, då föreningen för första gången deltog med 

juniorlag. Detta lag deltog 1966 i en av Närkes Fotbollsförbund anordnade 

junior DM-cup.  Samma år fortsatte pojklaget sina framgångar och även nu blev 

det en andra placering. Ett knattelag deltog detta år i Ungdomsgiven 66 och 

respektlös tillägnade sig både kommun- och zonmästerskap. År 1967 deltog 

endast ett pojklag i serie med en tredje placering som resultat. År 1968 deltog 

man med två lag i pojklagsserie, ett äldre och ett yngre. Slutligen år 1969 deltog 

endast ett yngre pojklag i seriesammanhang med en fjärde placering som 

resultat. 
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Fotbollstränare under detta årtionde var 1960 Åke Planemark och åren             

1965-1969 Rune Dohn. Bland spelare från denna tid vill vi nämna Sven-Erik 

Arvidsson, Alf Larsson, Stellan Zetterberg, Bengt Persson, Olle Ollas, Roland 

Gustavsson och Lars Karlsson. 

En ledare inom fotbollen som nedlagt mycket arbete är Ivan Persson. Han har 

även varit outtröttlig vad gäller att skaffa fram medel så att den ekonomiska 

sidan hållits på rätt köl. Vidare finner vi ledare som Torsten Lundberg och 

Georg Lindberg och inte att förglömma Olov Eriksson, som i flera år skötte 

materialförvaltarskapet. 

Ett namn till tar vi med, nämligen Göran Parmling, som nedlagt mycket arbete 

både inom fotboll och övrig verksamhet inom föreningen. 

Under år 1969 iordningställdes en träningsplan med belysning för fotboll, vilken 

är belägen invid gamla snickerifabriken. 

 

BANDY 
Föreningen deltog år 1960 i en av Närkes Bandyförbund anordnad serie för 

sexmannalag i den s.k. södra gruppen där resultatet blev serievinst. År 1961 

spelades det också serie men på grund av den dåliga vintern blev denna serie ej 

avslutad. 

År 1962 fortsatte seriespelet, likaså 1963, då placeringen blev trea. År 1964 blev 

det sista året med deltagande i serie men även detta år blev det isbrist så att 

serien fick avbrytas. 

 

HOCKEY 
Fram till slutet av 60-talet har det spelats korphockey med undantag när dålig 

vinter inställt sig. Bland spelare i början av 60-talet kan nämnas Carl-Axel 

Bohlin, Nils Göransson, Per Hasselkvist, Ivan Persson och Arne Karlsson. Som 

lagledare fungerade Arvid Johansson. Under hösten 1961 färdigställdes isbanan 

med rink och avbytarbås. Dessa arbeten utfördes så gott som uteslutande av 

föreningens medlemmar. 
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BORDTENNIS 
Bordtennisen återuppstod 1964 med spel i mindre skala. År 1965 deltog man i 

kommunmästerskap, utbytesmatcher och träningsspel, vilket fortsatte även 

under 1966. Detta år påbörjades seriespel i div 6 södra Närke med en 

fortsättning i samma serie 1967. 

År 1968 belade första laget andra plats i div 6 västra Närkeserien. I och med 

denna goda placering uppflyttades laget i div 5 södra. Andra laget, som spelade i 

div 7 södra, blev trea och efter begäran spelade laget i div 6 södra från och med 

följande säsong. Ännu ett lag deltog i seriespel, nämligen pojklaget, som spelade 

i Västernärkes pojklagsserie och som belade en andra plats. Man deltog även i 

DM-spel detta år. Här kan framhållas en fjärdeplacering för Kennet Karlsson i 

klass 4 och samma placering för Stig Lindberg i pojkklassen. År 1969 deltog 

första laget i samma serie, div 5 södra, liksom andra laget i div 6 södra. 

Genom åren har föreningen varit representerad i Västernärkesmästerskapen där 

fler framgångar vunnits genom främst Alf Larsson, Olle Ollas, Stig Lindberg 

och Björn Lindberg. Den sistnämnde har dessutom uträttat ett gott arbete som 

ledare inom bordtennissektionen. 

 

SKIDOR 
Beträffande skidsporten kan nämnas att de årligen återkommande 

skolskidtävlingarna anordnades även under 60-talet. Vidare förekom deltagande 

i olika tävlingar i början på detta årtionde, bland annat deltog Georg Lindberg 

som föreningens första representant 1962 i Vasaloppet. 

År 1966 anordnades för första gången provtagning för Snöstjärnan. En åkare 

som visade goda takter under detta år var Börje Lindberg. När vi så skriver år 

1968 blev det ett uppsving inom skidsporten, då många ungdomar började 

”klämma lagg”. Dessa deltog bland annat i en tävling med deltagande från Laxå 

och Finnerödja och placeringarna blev fyra första, två andra och en tredje samt 

en fjärde. 

Bland dessa ungdomar vill vi nämna bröderna Hans och Erik Bergsten, Lars 

Ahlin och Kajsa Arvidsson. Bland seniorerna deltog föreningsåkare i 

Vadköpingsloppet, där förutom manliga deltagare fanns Ulla-Lena Jansson som 

föreningens första tävlande dam. 
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I den första tävlingen i södra skidringen hemförde Erik Bergsten segern i yngre 

pojkklassen. Vidare hemfördes en bronsmedalj vid ungdoms-DM i Östansjö, en 

andraplacering vid Godegårdsspelen samt en andraplacering genom Lars Ahlin i 

äldre pojkklassen i Bråtenloppet. De äldre åkarna deltog i långlopp inom 

distriktet. Vid kommunmästerskapet blev resultaten två klassegrar samt en 

andraplacering.  

1969 skänkte Hasselfors Bruk föreningen ett vandringspris för klubbmästerskap. 

Priset blir ständigt egendom av den segrare som erhållit tre inteckningar 

oberoende av ordningsföljd. 

 

GYMNASTIK 
Den manliga gymnastiken som kommit igång år 1963 övergick i föreningens 

regi 1964. År 1965 var det den sedan 10 år verksamma kvinnliga avdelningens 

tur att ingå i föreningen. Den kvinnliga avdelningen bestod då av en äldre och en 

yngre grupp. 1967 finns det endast en kvinnlig avdelning kvar. År 1969 startar 

även en äldre och en yngre flickgrupp. Ledarna under åren har varit för den 

sedan 1955 startade damgymnastiken Signe Risberg, som verkade fram till år 

1964. År 1965, då det fanns en yngre och en äldre avdelning var Margareta 

Nyman ledare. Från och med 1966 leder Maj Ekström damernas gymnastiska 

övningar och de två flickgrupperna leds av Wivianne Högman.                    

Under 60-talets första år leddes den manliga avdelningen av Torsten Lundberg. 

 

ÖVRIGT 
Under detta årtionde tog Kajsa Arvidsson sitt första DM vid 

ungdomsmästerskap i terräng i Fjugesta. Sedan senare delen av 60-talet har 

föreningen svarat för diverse arrangemang under skolungdomens sportlovsvecka 

medan Laxå köping svarat för kostnaderna. 

Fester arrangerades i vanlig ordning på Hasselvallen; midsommarfesten, någon 

enstaka onsdagsfest samt de så kallade augustispelen. År 1965 firades 

Hasselfors Bruk AB 300-årsjubileum och i samband med detta fick föreningen 

nya försäljningstillstånd, bekostade av bolaget, på festplatsen. Ett annat årligen 

återkommande arrangemang har varit valborgsmässofirandet, som anordnats 

tillsammans med brandkårens kamratförening. Slutligen kan under 60-talet 

nämnas att Laxå köping 1969 övertog Hasselfors badhus och därmed sorterar 

detta under fritidsnämnden. 
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1970-talet 

FOTBOLL 
1970-talet har varit ett bra fotbollsdecennium för Hasselfors. Under 1970 

spelade A-laget sammanlagt 29 vänskaps- och seriematcher med en målkvot på 

100-26 och vann div. 6 med 5 poängs marginal. Under perioden 1971-1979 

spelade representationslaget i div. 5. Placeringarna har växlat under åren. Bästa 

placeringen, en tredjeplats, nåddes 1978. A-laget var då endast en poäng från 

andraplatsen och kvalspel till div. 4. 

Men framgångarna har inte bara gällt seriespel. År 1973 spelade Hasselfors final 

i lilla DM. Grythyttan blev dock för svåra och vann med 2-1. 

Under 1970-talet har föreningen blivit kommunmästare vid två tillfällen, åren 

1975 och 1976. I kamp mot Röfors, Pålsboda och Granbergsdal vann Hasselfors 

”Röfors cup” 1979. Detta år gick emellertid seriespelet dåligt. Laget hamnade på 

10:e plats. Kvalspelet till div 5 misslyckades och den oundvikliga nedflyttningen 

till div 6 var ett faktum. 

Reservlaget har med varierande framgångar deltagit i seriespel. Under hela 70-

talet spelade ”Bilagan” i reservlagsserien klass 1. Den bästa placeringen, en 

andra plats nåddes 1975. Samma år som A-laget åkte ur div 5, d v s 1979, kom 

B-laget på åttonde plats i reservlagsserien klass 1. Detta ”olyckliga” fotbollsår 

tog också B-laget ett steg ner i seriesystemet. 

Damfotboll introducerades i Hasselfors 1971. De första åren upptog 

huvudsakligen träning och intern serie- och cupspel. År 1974 deltog Hasselfors-

damerna i seriespel för första gången. En hedrande tredjeplats i södra damserien 

blev det första årets facit. Denna bedrift upprepades 1977, då damlaget spelade 

hela höstomgången utan förlust. 

Året efter återfanns laget i elitdamserien div 3. Efter en motig säsong med bl a 

spelarskador slutade laget på sjunde plats. Nedflyttningen var därmed ett 

faktum. På grund av för få spelare lades damfotbollen efter avslutad säsong 

1978 tills vidare på ”is”. 

Ungdomsfotbollen har haft sin givna plats i föreningens verksamhet även under 

1970-talet. Alla år utom 1976 har pojk- och knattelag varit i ”elden”. Undantag 

var alltså 1976, då inget lag kunde sättas samman på grund av för litet 

spelarmaterial. Detta år skedde dock viss samverkan med Mullhyttan.              
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År 1977 gjordes emellertid en stor satsning på ungdomssidan. En särskild 

ungdomssektion bildades.  

Redan 1978 var ett 35-tal ungdomar i regelbunden träning och seriespel för 

såväl knattar som miniknattar. 

Till minne av Bo Sjöberg, den alltför tidigt bortgångne ungdomsledaren och 

styrelseledamoten, anordnandes 1979 för första gången ”Bosses ungdomscup”. 

Hasselfors föll med 0-4 i final mot Fjugesta. 

Gunnar Aronsson fungerade som mycket duktig och uppskattad spelande tränare 

åren 1970-1975. Bland de mest framträdande spelarna under 1970-talet kan 

nämnas Sven-Erik Arvidsson, Lars Karlsson, Anders Persson och Lars-Olof 

Ollas. 

Birgitta Karlsson och Ulla Kindfors var bland de mest tongivande i 

damfotbollen. På ledarsidan har mycket arbete nedlagts av främst Ivan Persson, 

Göran Parmling, Bo Sjöberg och Bo Lindberg.  

 

 

SKIDOR 
Föreningens skidsatsning under 60-talet hade resulterat i en omfattande 

breddverksamhet. 1970 avlades inte mindre än 2 800 snöstjärneprov. Det här 

året började också Erik Bergsten skymta i resultatlistorna. I kommun-

mästerskapet blev det år 1970 två segrar och en andra plats. Erik Sjöberg 

erövrade det av Hasselfors Bruks AB år 1969 skänkta vandringspriset.  

Säsongen 1970-71 blev snöfattig. Trots detta lyckades föreningen hålla både 

bredden och standarden bland skidungdomarna. 

Gåvert Wååg kom 1971 på silverplats i junior-DM. Även 1972 ”bjöd” på en 

snöfattig vinter. Träningsmöjligheterna var mycket dåliga och breddintresset 

minskade. Inställda, uppskjutna och flyttade tävlingar kullkastade de flesta 

planer. Detta gällde inte minst när GoIF skulle anordna sin första riktiga 

skidtävling. Denna ingick i skidringen och hade samlat 160 deltagare. I brist på 

snö blev tävlingen uppskjuten en gång. Inför det andra försöket att genomföra 

tävlingen spolierades planerna av ett kraftigt regn. Tävlingen flyttades till 

Almby IK:s fotbollsplan. Glädjande nog höll sig flera Hasselforsungdomar väl 

framme i prislistorna. Detta år fick föreningen för övrigt sin första distrikts-

mästare då Kenneth Persson vann pojkar C. I denna klass tog Hasselfors 

dessutom lagpris i silver. 
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Snöbrist rådde även 1973. I skidringen gick inte mindre än sex Hasselfors-

ungdomar till final. Kenneth Persson kvalificerade sig detta år till Närkes TV-

skidlag. Ett antal planerade tävlingar fick inställas, bl a ett stort elljuslopp med 

flera elitåkare.   

1974 blev ur snösynpunkt likt de närmast föregående åren. Det planerade 

elljusloppet ”Hasselforsrundan” blev inställt på grund av snöbrist. De av HGoIF 

arrangerade DM-tävlingarna fick flyttas 16 mil till Yxsjöberg.                             

För femte året i rad rådde en besvärande snöbrist även 1975. Jouko Moilanen 

kan detta år notera sig för DM-guld, äldre juniorer.   

Även i 1976 års DM nåddes goda resultat. Erik Bergsten kom på andra plats i 

klass för äldre juniorer och juniorlaget tog hem silvermedaljen i stafetten. Vid 

SM deltog Erik Bergsten i Närkes distriktstafettlag. Hasselforsåkare nådde detta 

år också framskjutna placeringar i bl a Vasaloppet och Vadköpingsloppet.  

Erik Bergsten uppnådde 1977 stora skidframgångar. I honom fick HGoIF sin 

första och hittills enda svenska mästare, när han vann junior-SM. Erik fick detta 

år förtroendet att representera Sverige i svenska skidspelen och Holmenkollen. 

Som sig bör vann han junior-DM samt ingick tillsammans med Sven Bergsten 

och Kjell Jansson i vårt lag, som erhöll bronsmedalj i stafett. Inte mindre än 16 

Hasselforsare deltog i Vasaloppet. Bästa resultat hade Vello Pihel med 115:e 

plats. 

                              

                              Erik Bergsten, nybliven segrare i junior-SM den 5 februari 1977. 
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År 1978 fortsatte Erik Bergsten att toppa resultatlistorna. I senior-DM lade han 

beslag på 4 medaljer, individuellt guld 30 km, silver 15 km, silver 50 km och i 

lag brons på 3x10 km tillsammans med Kjell Jansson och Hans-Göran 

Pettersson.        

Tretton åkare deltog i Vasaloppet med framskjutna placeringar för Erik Bergsten 

- 16:e plats - och Vello Pihel - 215:e plats. Arnold Jansson tioårsjubilerade som 

Vasaloppsåkare. Erik Bergsten övergick 1979 till att tävla för annan klubb. De 

bästa resultaten nåddes under detta år av Vello Pihel, som i DM belade andra 

plats 50 km, tredje plats 15 km och fjärde plats 30 km. Föreningen stod detta år 

för arrangemangen av DM 50 km herrar, DM 15 km herrar 17-20 år samt DM 5 

km damjuniorer. 

Under 1970-talet har flera lovande skidförmågor utvecklats inom föreningen. 

Som exempel härpå kan nämnas Erik Bergsten, Kjell Jansson, Carina Lindberg 

och Kenneth Persson. Goda resultat nås emellertid inte utan ett idogt arbete av 

ledare och funktionärer. Ulla-Lena Jansson, Arnold Jansson, Bo Lindberg, P-O 

Bergström och Jan Skoglund har alla del i skidsektionens framgång under 1970-

talet. 

 

 

ALLMÄN IDROTT 
Någon särskild sektion för allmän idrott har föreningen inte haft sedan 1930-

talet. Trots detta har allmänidrotten i form av främst terränglöpning bedrivits 

större delen av 1970-talet. Verksamheten har bedrivits inom skidsektionen. Till 

en början bedrevs endast träning i främst terräng- och landsvägslöpning, men 

1971 erövrade Hasselfors två silvermedaljer i ungdoms-DM genom Erik 

Bergsten, pojkar A och Kenneth Persson, pojkar B.  

Åren 1972-1974 fortsatte träningsverksamheten, medan tävlingsdeltagandet var 

sparsamt. Dock erövrade Erik Bergsten 1974 bronsmedalj i junior-DM och nio 

Hasselforsare deltog i Lidingöloppet. År 1975 ökade tävlingsverksamheten 

något. Sammanlagt skedde 27 starter i tio terrängtävlingar. Bästa resultat 

uppnådde Erik Bergsten med två DM-guld och ett DM-brons. I Lidingöloppet 

blev Erik 19:e man i juniorklassen.  

1976 deltog inte mindre än nio HGoIF-löpare i Lidingöloppet. Bland 7 000 

deltagare blev Erik Bergsten snabbaste närking och kom på 57:e plats.  
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I långa terräng-DM nådde ett lag från HGoIF ett hedrande resultat. Hasselfors-

laget med Jan Skoglund, Hans-Göran Pettersson och Erik Bergsten lade beslag 

på silvermedaljen. Det kanske hittills bästa året för den allmänna idrotten inträf-

fade 1977. Då gjordes sammanlagt 38 starter i nio terräng- och banlöpningar. 

Erik Bergsten vann detta år 5 DM-medaljer, varav bl a guld i juniorernas 8 km 

terräng och guld 5 000 m bana för juniorer. Genom Erik Bergsten, Hans-Göran 

Pettersson och Per Ljungström erövrades även lag-guld i DM. 

Även under 1978 uppnåddes flera imponerande tävlingsresultat. I landsvägs-DM 

på 5 000 m kom Hans-Göran Pettersson på andra plats och Erik Bergsten på 

tredje. Årets facit blev 45 starter i 13 tävlingar. 

Bland de aktiva löparna kan inte undgås att nämna Erik Bergsten. De största 

ledarinsatserna har under 1970-talet gjorts av Arnold Jansson och Jan Skoglund. 

 

 

BORDTENNIS OCH TENNIS 
 

Åren 1970 och 1971 hade föreningen två bordtennislag i seriespel.  Förstalaget 

spelade i div 5 och uppnådde under 1971 en hedrande tredje placering. 

Andralaget deltog i div. 6. I Västernärkesmästerskapen skördades stora fram-

gångar. Stig Lindberg vann såväl pojk- som junior- och seniorklass.  

1972 blev något av ett ”krisår” för bordtennissektionen. Föreningen förlorade då 

flera spelare och man kunde mönstra endast ett lag för spel i div. 6. Den nya 

sektionsledningen gjorde emellertid en stark insats och under säsongen fanns 

inte mindre än ett 35-tal ungdomar i träning. Alf Larsson och Kenneth Karlsson 

vann dubbelklassen i Västernärkesmästerskapet.  

Det ökade intresset för bordtennis höll i sig och 1974 hade föreningen åter två 

lag i seriespel, div. 6 respektive div. 7. En av föreningens flickor, Susanne 

Andersson, nådde det här året fina resultat och vann klass flickor B i Närkes 

Bordtennisförbunds ungdomsmästerskap. 

Även åren 1973 och 1976 bedrevs seriespel med två lag och träningsintresset var 

stort inte minst bland ungdomarna. 1976 kom Tomas Andersson på en 

meriterande fjärde-plats i DM för pojkar C. Året efter belade han andraplatsen i 

samma tävling och samma klass och blev för andra året i rad rankad som 

nummer 2 i Närke, klass pojkar C.                                                                  
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Andraplatsen i DM för pojkar C upprepade Tomas Andersson 1978. Han kom 

också på tredjeplats i ungdomstävlingen och gick till regionfinal i 70-iaden. 

Efter att seriespelat med ett lag 1978 hade vi 1979 åter två bordtennislag i 

seriesystemet. I Västernärkesmästerskapet segrade Tomas Andersson i klass 

pojkar B.  

Som en underavdelning till bordtennissektionen startades en tennissektion 1978 

och för första gången anordnades detta år klubbmästerskap i tennis. I singel- 

klassen deltog 23 spelare medan dubbelklassen omfattade 11 par. Även 1979 

arrangerades tennis-KM. Detta år deltog inte mindre än 31 spelare i singel-

klassen och 14 par i dubbelspelet. I sektionens regi anordnades också en korp- 

serie med spel i två grupper. Totalt deltog 16 tvåmannalag i serien. 

Bland de aktiva bordtennisspelarna under 1970-talet kan nämnas Göran 

Andersson, Alf Larsson och Stig Lindberg samt inte minst löftet Tomas 

Andersson. På ledarsidan har Göran Andersson utfört en stor och uppoffrande 

arbetsinsats. 

 

GYMNASTIK 
Gymnastiktraditionen har förts vidare under hela 1970-talet med hög aktivitet 

och imponerande bredd. Verksamheten har omfattat motionsgymnastik för 

kvinnor, ungdomar och barn. Försök att få igång manlig motionsgymnastik har 

tyvärr misslyckats. Under första hälften av 70-talet har under de flesta åren fyra 

och i något fall fem motionsgrupper varit igång. År 1970 deltog 84 gymnaster i 

sammanlagt 1 350 aktiviteter, medan motsvarande siffror för 1971 var 70 

gymnaster och 1 500 besök. ”Trångboddheten” i gymnastikgården har under 

dessa och senare år många gånger varit besvärande. 

I juni 1971 hölls en uppskattad gymnastikuppvisning av kvinnor- och 

flickavdelningarna. De kvinnliga gymnasterna visade upp sina färdigheter för 

anhöriga och vänner i december 1972. En manlig motionsgrupp startades 1973, 

men glädjen blev kortvarig. Redan 1975 lades denna del av verksamheten ned 

på grund av svagt intresse och brist på ledare. 

1976 skedde ledarskifte för samtliga gymnastikgrupper. Maj Ekström hade då 

verkat mer än tio år som gymnastikledare. 1977 kompletterades den traditionella 

motionsgymnastiken med jazz-dans. Detta år var aktiviteterna fördelade på fem 

grupper: damgymnastik, ungdomsgymnastik (två grupper), jazzdans samt 

föräldrar- och barngymnastik. 
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Åren 1978-1979 hade gymnastiksektionen vissa problem med rekrytering av 

ledare. Trots dessa svårigheter kunde aktiviteterna hållas på en hög nivå med 

minst tre grupper. 

Samtliga kvinnliga motionsgymnaster måste få en eloge för deras intresse, vilja 

och kunnande. Våra gymnastikledare har utfört ett uppoffrande arbete med 

mycket fina resultat. De ledare som bör nämnas är först och främst Maj Ekström 

men också Wivianne Högman och Inger Söderback. 

 

ÖVRIGT 
För att bättra på föreningens ekonomi har under åren 1971-1980 anordnats ett 

antal logdanser i Munkabäcken. Totalt har mer än 100 festtillfällen arrangerats. 

Besökssiffrorna och därmed också det ekonomiska utbytet för föreningen 

började tyvärr sjunka 1976-1977. Antalet festtillfällen har därefter succesivt 

minskat och Munkabäcks-epoken avslutades 1980. 

 

Initiativtagare till Munkabäcksdanserna var från vänster: Ivan Persson, Urban Arvidsson             

och Arnold Jansson. Bilden togs den 4 juni 1971 i samband med förberedelserna för den                                              

första festen. 
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År 1972 instiftades föreningen särskilda stadgar för utdelning av föreningens 

standar och förtjänstmärke. 

Under hela 70-talet har föreningen varit huvudarrangör för Valborgsmässo- 

firandet i Hasselfors. Vidare har HGoIF medverkat i de av Hasselfors personal- 

klubb arrangerade midsommarfesterna.                                                             

1977 anordnades för första gången auktion på insamlat gods. Auktionen ägde 

rum på Hasselvallen och gav gott resultat. Även 1978 och 1979 har med 

framgång auktioner anordnats.                                                                                

Sedan 1977 har HGoIF arrangerat tipspromenader på söndagsförmiddagarna. 

Intresset för ”familjemotionen” har varit stort och antalet deltagare har uppgått 

till 40-90 per tillfälle. 

Noteras bör kanske slutligen, att år 1974 blev det mångåriga problemet med 

isbanan löst. Den för föreningen kostsamma isbaneverksamhet kunde avvecklas, 

isbanesarg och kur nedmonterades. I kommunens regi iordningsställdes en 

elbelyst isbana i närheten av skolan. 

 

Bordtennis har bedrivits inom föreningen åren 1951-1954 och sedan från 1964. 

Bilden är från en träningskväll i Gymnastikgården i början av 1980-talet.    

Spelar gör Annemo Johansson på bild. 
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1980-talet 

FOTBOLL 
Under 80-talet har föreningens representationslag tyvärr inte varit så 

framgångsrikt som under 70-talet, bästa placeringen blev 3:a -83 och 2:a -84 i 

div 6 södra. Under perioden har Mats ”Kolis” Pettersson varit populär tränare 

under sammanlagt sju säsonger.  

Bland framstående spelare under perioden kan nämnas Rolf Sjöberg, Bjarne 

Lindberg, Allan Karlsson, Lars Eriksson, Peter Nilsson och Agne Wiberg. 

Representationslaget har under perioden även deltagit i bl a 

Kommunmästerskapen och Sparbankscuperna, med varierande framgång. 

Under åren 1985-1987 representerades föreningen av ett ”veteranlag” (35-

åringar och äldre) i seriespel, även där med varierande framgång. 

Ungdomsfotbollen har fortsatt sin verksamhet med såväl träning som seriespel. 

Nämnas kan att 1980 vann ”puttelaget” sin serie överlägset. Såväl 1980 som 

1981 har föreningen arrangerat ”Bo Sjöberg Cup”, med ett stort antal deltagande 

lag från närliggande föreningar. 

Nu när föreningens A, B-lag p.g.a. spelare/ledarbrist ej längre är så framgångs-

rika, får vi hoppas på att populäre ungdomsledaren Kjell Andersson med 

medhjälpare kan ”vaska” fram nya storspelare ur de förhållandevis stora 

årskullar av både pojkar och flickor som nu växer upp i Hasselfors.               

Föreningen kommer i år (-91) att representeras av ett lag med flickor, 11-12 

åringar, i seriespel och det planeras att ånyo arrangera den populära ”Bo Sjöberg 

Cup” under året. Det ser alltså förhoppningsfullt ut inför framtiden och med en 

”effektivare” ledarrekrytering så hoppas vi att fotbollen åter skall representeras 

av föreningen. 

 

 

SKIDOR 
Skidframgångarna har fortsatt även under 80-talet och vi har fått en större bredd 

bland våra skidåkare. Intresset hos de yngre har också ökat både bland flickor 

och pojkar. Två namn som dominerat vår skidsport under 80-talet har varit Erik 

Jansson och Erik Bergsten. Detta gäller både i junior- och seniorklasserna – 

individuellt och i lagtävlingar.   
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Här redovisas några av de mest meriterande segrarna för seniorer och juniorer: 

DM - segrar seniorer/oldboys 

1983 30 km Erik Bergsten                                                                        

1983 50 km  Erik Bergsten                         

1984 15 km Erik Jansson                                       

1984 30 km Erik Jansson                                                                                      

1985 15 km Erik Jansson                                                                                           

1985 30 km Erik Jansson                                                                                         

1986 15 km Erik Jansson                                                                             

1986 30 km Erik Jansson                                                                                      

1988 H 35 Ahti Jantunen                                                                                       

1990 H 35 Ahti Jantunen                                                                                   

1991 H 35 Ahti Jantunen    

DM - segrar juniorer                                        

1982 Erik Jansson                                                                                                      

1987 Ingela Skoglund                                                                                                    

1988 Eleonor Andersson                                                                                             

1991 Hans Axelsson 

 

DM - lagsegrar 

1983 50 km Erik Bergsten, Erik Jansson, Pertti Nykänen                                       

1984 30 km ”  ” ”                                          

1984 15 km ”  ” ”                                    

1985 30 km ”  ” ”                                         

1985 15 km ”  ” ”                

1986 30 km ”  ” ”                   

1986 15 km ”  ” ” 

 

Stafett 3 x 10 km H 21 

1985 Erik Bergsten, Erik Jansson, Pertti Nykänen                                                           

1986 ”            ”                       ” 

1988 Ahti Jantunen, Pertti Nykänen, Erik Jansson 

Stafett 3 x 5 km D 21 

1988 Ingrid Jansson, Eleonor Andersson, Ingela Skoglund 

Erik Jansson och Erik Bergsten har även deltagit i ett flertal SM-tävlingar med 

fina placeringar. 

Erik Jansson och Erik Bergsten har dessutom tävlat i några större europeiska 

långlopp. 
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I Vasaloppet har vi haft 5-10 startande varje år och intresset ser ut att fortsätta. 

Även på ungdomssidan kan vi notera fina framgångar både i pojk- och 

flicktävlingar. Här är några av de mest meriterande resultaten: 

DM-segrar Ungdom 

1985 Ingela Skoglund D15                                                                    

1986 Ingela Skoglund D16                                                            

1987 Fredrik Sätter H15                                                                   

1987 Ingrid Jansson D16                                                            

1987 Katja Nyström D12                                                                 

1988 Sofia Sätter D11                                                               

1988 Katja Nyström D13                                                                     

1990 Sofia Sätter D13                

1990 Katja Nyström D15                                                                   

1991 Sofia Sätter D14                                                                       

1991 Katja Nyström D16 

Stafett DM-segrar Ungdom 

1986 D 15-16 Ingrid Jansson, Maivor Skoglund, Ingela Skoglund                     

1987 H 15-16 Hans Axelsson, Fredrik Sätter, Roger Hansson 

Totalt 39 guldmedaljer i samtliga klasser, ett strålande resultat som vi alla kan 

glädjas åt. 

                            

            Nybliven segrare i junior SM 1991                    En nöjd och glad Eleonor 

                              



26 
 

Eleonor Andersson har uppnått fina resultat i många tävlingar och i Junior-SM 

1989 blev hon 3:a på 10 km fristil, vilket är en mycket fin prestation. 

1991 års SM-juniormästare 30 km fristil blev Fredrik Sätter (tävlingen kördes 

den 27 mars 1991), ett strålande resultat. 

Ett större antal av våra skidåkare har varje år deltagit i de av Närkes 

Skidförbund årligen arrangerade träningslägren. Hasselfors har varit och är 

fortsatt en av de mera aktiva skidklubbarna i länet med stor bredd och många bra 

toppåkare både manliga och kvinnliga. 

Vi har haft duktiga och intresserade ledare och tränare bl a skidgymnasieläraren 

Ove Vesterberg under 3 år och dessutom våra egna duktiga ledare Arnold 

Jansson, Jan Skoglund och under de senaste åren även Lars Sätter. Framgång 

kräver ett idogt arbete av ledare och funktionärer. 

Vi har ett bra elljusspår med en ny fin belysning installerad år 1989. Tyvärr har 

vi de senaste åren (1990 och 1991) haft snöfattiga vintrar vilket försvårat våra 

träningsmöjligheter och tyvärr förorsakat ökade kostnader, då vi tvingats 

förlägga större delen av vår träning på snö på andra avlägsna orter. 

På skidgymnasierna i Torsby och Lycksele har vi under 80-talet haft och har 

fortfarande ett flertal elever från vår förening. 

Ingela Skoglund Ingrid Jansson 

Eleonor Andersson Hans Axelsson 

Fredrik Sätter Katja Nyström (från hösten -91) 

Vi har en bra återväxt och en bra bredd bland våra skidåkare och vi fortsätter 

satsningen inför 90-talet. Vår nyligen invigda idrottshall i Hasselfors ger oss nu 

bättre träningsmöjligheter och här satsar vi framförallt på våra ungdomar med 

motions- och konditionsträning. 

 

BORDTENNIS OCH TENNIS 
Sektionen har varit relativt aktiv under 80-talet och i synnerhet under första 

delen av årtiondet. Bidragande orsak har varit ledarna, nämnas bör Göran 

Andersson och Kjell Wiberg. 

Sektionen tillhör en av dom stora i föreningen med ca 30-talet spelare, som 

förutom deltagande i seriespel, även deltagit i olika turneringar bl a årligen 
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återkommande Västernärkes mästerskapen i Svartå. I denna turnering har Kjell 

Wiberg ståtat med segrar både i seniorer, dubbel och oldboys. 

-91 vann Mikael Olsson juniorklassen och Jonas Wiberg pojkar 15.                      

-83 blev Ulrika Johansson 2:a i sin klass. Ulrika och Annemo Johansson vann 

sina klasser -84 och även vann dom sina klasser i skol-DM samma år.                    

-84 och -85 var Ulrika Johansson rankad som nr två (2) i distriktet.  

-88 och -89 blev Andreas Johansson 4:a i DM i sin klass och även Kjell Wiberg 

belade en hedrande 4:e plats i DM. 

1990 års stora händelse var att bordtennissektionen genom Kjell Wiberg vann 

Olympialigan (V-65 trav) och bland 5 250 andra klubbar i Sverige spelade hem 

130 000 kronor till föreningen. 

I övrigt kan nämnas att tennisspelandet nu åter kommit igång inom klubben, 

mycket tack vare vår nya idrottshall. 

 

GYMNASTIK 
Motionsgymnastiken har fortsatt med god aktivitet. Barngymnastiken startades 

upp 1981 och pågick fram till 1986 då vi tyvärr tvingades lägga ned denna 

verksamhet på grund av ledarbrist. 

Den nya fina idrottshallen ger oss nu bättre möjligheter att bedriva 

motionsgymnastik och varje måndagskväll är det full fart i idrottshallen under 

ledning av Rigmor Johansson. F n är vi en grupp på ca 20 deltagare men flera 

hälsas välkomna. 

 

 ALLMÄN IDROTT   
Vi har fortfarande inte någon separat sektion för allmän idrott men vi bedriver 

som tidigare terränglöpning inom skidsektionen. Ett stort antal av våra idrottare 

har under 80-talet ställt upp i ett flertal terräng- och landsvägslöpningar och 

uppnått fina resultat. 

Hasselfors-Rundan startades 1982 och har nu blivit permanentad som en årlig 

tävling i maj månad. Stort intresse har visats för denna tävling med deltagare 

från många föreningar och intresset fortsätter. Vårt prisbord på denna tävling har 

varje år varit av god kvalité. 
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ÖVRIGT 
 

Jubileumsåret 1981 inleddes med en medlemskampanj som var mycket lyckad, 

30 % nya medlemmar. Den 8:e och 9:e augusti genomfördes två lyckade jubi-

leumsdagar. Lördagen samlades 1 200-1 300 personer på Hasselvallen för att 

bland annat se Degerfors IF veteraner – Hasselfors GoIF, samt se en 

”stjärnstafett” med bl a Tomas Magnusson och Kjell Lauri. En Hasselforsare 

vann dock kampen, Erik Bergsten, även Erik Jansson kämpade väl. Under 

söndagen anordnades ett familjeprogram med blandat innehåll. 

Jubileumsdagarna blev mycket lyckade såväl organisatoriskt som ekonomiskt. 

 

Fester   

Under första delen av 80-talet anordnades augustifester med bl a den stjärn-

stafett som tidigare nämnts under jubileumsåret, men detta arrangemang har 

varit vilande under senare år. 

Föreningen har under hela 80-talet traditionsenligt stått som arrangör av 

valborgsmässofirande och midsommarfirande på Hasselvallen med god 

tillslutning av publik. 

Klubblokal   

1985 är ett märkesår i föreningens verksamhet. det är det år då föreningen 

färdigställer en klubblokal i gamla kvarnen, med en mycket stor arbetsinsats av 

föreningens medlemmar, men två namn som måste framhållas är Arnold Jansson 

och Ivan Persson. Arbetet började 5 april och invigningsfest kunde hållas den 28 

september, med bl a invigningstal av VD Sven Ekström HB AB, därefter öppet 

hus för allmänheten. 

Under 1986 färdigställdes också övervåningen och föreningen har nu en mycket 

ändamålsenlig lokal. 

Från 1986 bedrivs kommunens fritidsgård i dessa lokaler med god anslutning 

och med ledare från föreningen. 

Reselotteri 

För att stärka ekonomin startades ett reselotteri 1985 och har sedan fortsatt varje 

år. 
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Hasselvallen 

Vidare kan nämnas att i oktober 1981 inledde föreningens medlemmar arbetet 

med att dränera och lägga om Hasselvallen och arbetet var färdigställt till våren 

1983. 

Medlemsblad 

För att informera medlemmarna om föreningens verksamhet startade 1981 ett 

medlemsblad. Det har utgivits under hela 80-talet, upplagan är ca 350 ex. 

Idrottshall 

Under mars månad 1991 kunde föreningen börja bedriva sin verksamhet i den 

nya idrottshallen som har byggts i anslutning till nya skolan. Detta visade sig ha 

mycket positiv inverkan på aktiviteterna som har ökat betydligt för samtliga 

sektioner, och även nya aktiviteter har startats upp under våren. Det är bara att 

hoppas att utvecklingen håller i sig. 
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MEDLEMSUTVECKLINGEN 

 

 

 

JUBILÉER 

25 år - 1956   
Jubileumsfest den 23 mars 1957, Hasselfors Hotell 

40 år - 1971 

Jubileumsfest den 9 oktober 1971, Hasselfors Hotell 

50 år - 1981    

Jubileumsdagar den 8-9 augusti 1981, Hasselvallen                                    

Jubileumsfest den 14 november 1981, Esab-restaurangen 

60 år - 1991 

Jubileumsfest den 16 november, Värdshuset Toften     
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TACK 
Vi tackar alla som under de gångna sextio åren deltagit i vår idrottsverksamhet 

eller som på annat sätt lämnat stöd och bidrag till vår förening. 

Tack även till tidigare och nu verksamma ledare samt till andra funktionärer och 

till våra intresserade medlemmar. 

Stort tack till ortens företag, till kommunen samt till de företag utanför 

kommunen som bidragit till vår verksamhet. Det är vår förhoppning att våra 

bidragsgivare fått ett gott utbyte av sina insatser. 

Vi hoppas på fortsatt gott stöd till föreningens arbete. Utan detta stöd klarar vi ej 

av att driva vår idrottsverksamhet vidare. 

 

Hasselfors GoIF 

Styrelsen    
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SLUTORD  

   

En förening blir vad medlemmarna gör den till! Detta gäller kanske i särskilt 

hög grad idrottsföreningar och då inte minst vår förening, Hasselfors 

Gymnastik- och Idrottsförening. Genom uppoffrande föreningsarbete och starka 

kämparinsatser på motions- och tävlingsbanorna har medlemmarna gjort HGoIF 

till en levande, aktiv och framgångsrik förening. 

Ett jubileumsår inbjuder kanske mer än vanligt till återblickar. Av protokoll, 

verksamhetsberättelser och andra handlingar framgår att mycket ryms i HGoIF:s 

60-åriga historia. En jubileums- och minnesskrift som denna kan tyvärr inte 

beskriva allt som hänt inom föreningen. Bland alla tillgängliga uppgifter har ett 

urval måst göras. Om andra personer utsetts till skribenter hade 

föreningshistoriken sannolikt presenterats annorlunda. Kommitterade för denna  

skrift som framtagits till 60-årsjubileet 1991 har dock haft ovanligt gynnsamma 

förutsättningar, eftersom den absolut största delen av historieperioden redan var 

nedtecknad. Vår uppgift har varit att komplettera den till 50-årsjubileet 

framtagna skriften med viktigare händelser åren 1981-1991. 

Det är vår förhoppning att den samlade minnesskriften kan vara källa till 

påminnelse, att den kan väcka gamla minnen till liv, minnen om ibland över- 

träffade förväntningar och ibland grusade förhoppningar, minnen om gamla och 

kanske för alltid försvunna idrotts- och föreningskamrater. 

Avslutningsvis vill vi uttrycka vår tro och förhoppning att HGoIF har betydelse 

utöver det idrottsliga.  Vi menar att föreningen har en viktig samhällsfunktion, 

när det gäller att ta hand om och utveckla ungdomarna och stärka känslan av 

samhörighet och gemenskap bland gamla och unga.   

Klart är att HGoIF:s framtid formas av föreningens medlemmar, efter deras vilja 

och genom deras arbetsinsatser. Tillsammans kan vi göra en bra förening ännu 

bättre! 

 

Jubileumskommittén        
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STADGAR 

 
I samband med 40-årsjubiléet 1971 skedde utdelning av de första förenings-

standaren. Året därefter fastställdes särskilda stadgar för utdelning av förenings- 

utmärkelse. 

Fordringar för erhållande av utmärkelse enligt 1972 års stadgar: 

Standar tilldelas den person som varit medlem i föreningen i 10 år och under 

längre tid (10 år) aktivt verkat som styrelsemedlem eller som ledare inom 

sektion. Vid särskilda tillfällen kan standar tilldelas enskild person efter 

styrelsens förslag. 

Förtjänstmärke tilldelas person som varit medlem i minst åtta år och uppfyller 

något av följande villkor: 

- som fotbollsspelare medverkat i minst 150 representationsmatcher i A-

laget eller 250 bindande matcher 

- som bandyspelare medverkat i minst 75 representationsmatcher i A-laget 

eller 125 bindande matcher 

- som skidåkare deltagit i minst 125 sanktionerade skidtävlingar från fyllda 

17 år. 

 

 

 

 


