
 
 
 
 
 
 
 



 
Förord 
 
Vi kände oss hedrade när vi blev tillfrågade om vi kunde ställa upp och anordna HIK:s 60-års 
jubileum. Kalas, tänkte vi, det är ju bara roligt att ställa till med. Historiken var ju lite svårare. 
Ingen av oss har tidigare varit med om att sammanställa en historik. 
Men det har varit roligt att ta del av olika händelser i historien. 
Det har inte varit lätt att få fram alla uppgifter, speciellt svårt har det varit att få fram 
fotografier från föreningens start. 
Så här, kära vänner, är HIK:s 60-års historia uppgjord på vårt vis. 
 
Monica Häggblom 
Åsa Jåfs 
Niklas Wase´n  
Britt Marie Sundqvist 
 
Föreningens första protokoll: 
Protokoll fört vid Hammarlands Ungdomsförenings Idrottsavdelningsmöte 
Den 14 april 1941 
 
§ 1 
Till mötets ordförande utsågs Frank Karlson och till sekreterare Wiking Granskog. 
 
§ 2. 
Karl Sundqvist och Hilding Mattsson valdes att justera protokollet. 
 
§ 3. 
Beslöts att bilda en idrottsförening skild från Hammarlands Ungdomsförening. 
 
§ 4. 
Till föreningeens ordförande valdes Frank Karlsson, styrelsemedlemmar blevo Hilding 
Mattsson, Wiking Granskog, Karl Sundqvist, Gunar Jansson, Olle Mannerström och Holger 
Henriksson. 
Revisorer blevo Hugo Andersson och Arne Holmberg. 
 
§ 5. 
Föreningen antog namnet Hammarlands Idrottsklubb (Hicken). 
 
§ 6. 
Stadgar enligt S.F.I.:s regelbok godkändes. 
 
§ 7     § 7. 
Medlemsavgiften bestämdes till 10,- mk för seniorer, 10,- mk för juniorer, 5,- mk för pojkar 
och 5,- mk för damer. 
 

Å mötets vägnar 
Wiking Granskog 

sekr. 
 

Justerat och godkänt: Hammarland den 21 april 1941. 



 
Paul Järvinen berättar i korthet hur Hammarlands idrottsklubb kom till: 
 
” Det var jag och mina arbetskamrater som hyrde plats för vår idrottsplan av kyrkoherde 
Melin på Storängen. Arrende summan var 20mk/år. Han ville ha lika mycket betalt som 
torparen runt Storängen betalade för en ko som gick där på bete. Det var ungefär 20 stycken 
kor som betade där varje sommar. Så det första vi måste göra varje gång vi var där, var att ta 
spaden i hand och plocka bort alla gödselhögar från vår plan, före det att vi kunde börja utöva 
idrotten. 
 
De två första åren hade vi friidrott på vårt program. Vi var från början sex stycken ungdomar. 
Vi köpte en diskus, en sju kilos kula, ett spjut och en höjdhoppsställning snickrade vi själva 
ihop. Den var så stor att vi utnyttjade den för både höjd- och stavhopp. Och så, naturligtvis, 
vår gödselspade. Jag betalade hälften av redskapen och de övriga den andra hälften. De var 
mina hjälpkarlar på bilarna jag hade då. Ado Fagerholm var vår redskapsförvaltare.  
 
Så bestämde vi att vi skulle träna tre kvällar i veckan. Men redan det andra året började det 
komma så många idrottsutövare, att det alltid var någon där på kvällarna. Vi hade ingen 
medlemsavgift. 
 
1938 köpte vi vår första fotboll. Fotbollen tog nu mer och mer av vår verksamhet. 1939 
började vi spela matcher mot andra kommuner. Vår första match spelade vi mot Mariehamn, 
då vi förlorade med 9-0. Nästan alla matcher där vi hade Egon Häggblom som domare 
förlorade vi. Vi hade också domare från Åbo. Från Sund var Bror Mattsson domare, och 
domare från Mariehamn var Rosten. Med dem som domare kunde vi vinna ibland. 
 
Vi gick omkring med mössa och tog upp frivillig betalning, så att det täckte domare och 
skjutsarna till matcherna. Vi spelade matcher mot Västra Saltvik, Geta, Jomala och 
Mariehamn. Till dessa matcher skjutsade jag med lastbilen. Vi brukade lägga ut bänkar och 
spika lite björkar på utsidan. Sedan fick så många som fick rum hoppa upp och åka med. 
Roligt hade vi. 
 
1940 valdes första styrelsen och Frank Karlsson, senare Clemes, valdes till vår första 
ordförande. Men på hösten 1939 bröt vinterkriget ut och varade till våren 1940, så 
verksamheten låg nere en kort tid. Men 1941 inregistrerades föreningen av Frank Clemes. Jag 
var inte hemma då, för jag var inkallad med bilen. Vintern 1940 stationerades jag först i 
Eckerö, sedan i Mariehamn och till sist på Kökar.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Några minnesanteckningar om HIK:s första år av Fjalar Clemes. 
 
”Följande rader är ett blygsamt försök att komma med några strån till den stora stack som 
HIK:s verksamhet blivit genom åren. Men eftersom det här rör sig om vissa episoder och 
händelser under de första tre - fyra åren av HIK:s verksamhet, har det kanske ett visst intresse. 
 
När det gäller bildandet av idrottsklubben har jag inga personliga minnen. Om jag inte minns 
fel bildades klubben 1940. Främste initiativtagare torde Viking Granskog ha varit. Min bror 
Frank var en annan. Han blev väl också föreningens första ordförande, om jag inte minns fel. 
 
Från början var det en avdelning inom HUF. Jag har personligen inte några uppgifter när HUF 
började med idrottsverksamhet, men i HUF:s jubileumsskrift från 1948 talar man om att man 
1938 köpte idrottsredskap och 1939 ställde upp med ett fotbollslag. Då hette föreningen 
idrottsföreningen HUIA ( Hammarlands Ungdomsförenings Idrottsavdelning). 
 
Jag har ett minne av en diskussion omkring den nya föreningens namn, jag tror att det är från 
1941. Då fanns främst två förslag till namn för den fristående idrottsföreningen. Det ena var 
HIF (Idrottsförening) och det andra var HIK (Idrottsklubb). En som bl a då argumenterade för 
HIK var ”Mejeristens-Alf” dvs Alf Carlsson från Kattby. Han hade ”seglat” under några år. 
Som idrottsintresserad hade han varit på idrottsevenemang och fotbollsmatcher i såväl Sverige 
som Finland. När då deltagande lag deltog som representerade de idrottsklubbar med 
beteckningen HIK så hejade deras supportrar på ”Hicken”. ”Heja Hicken” tyckte Alf lät bra, 
därför ansåg han för sin del att HIK var bättre än HIF. Om det nu enbart var detta argument 
som avgjorde, vet jag inte. Men HIK blev det. 
 
Jag började jobba på Kattby andelshandel på hösten 1941. Därmed kom jag också att i hög 
grad arbeta med praktiska frågor inom idrottsföreningen. Jag minns inte vilket år jag blev 
materialförvaltare, men det uppdraget hade jag när jag slutade på Andelshandeln hösten 1945. 
 
Jag har några dagboksanteckningar från 1944-45 och 46 som kan bidra till en bild av den 
verksamhet som då drevs i föreningen. Jag deltog själv aktivt i friidrottstävlingar, främst 
löpning, i skidtävlingar och i fotboll. Det är då mycket kortfattade ”referat” jag har, men som 
sagt, det är bitar i ett pussel som jag hoppas ni får flera bitar till från andra. 
 
Löpningarna försiggick på landsvägarna (grusvägar) och fotboll i många fall på naturängar. I 
Hammarland var Storängen, en äng väster om Prästgården, vår första fotbolls- och idrottsplan. 
Till mina minnen hör att varje lördagskväll, ibland söndag morgon, ta en kalksäck på cykeln 
från Andelshandeln och åka till Storängen för att kalka upp fotbollsplanen. Dvs de söndagar 
som vi hade hemmamatcher. När vi gav oss iväg med fotbollslaget eller med idrottstruppen 
för matcher eller tävlingar på andra håll, så var ju gengas bussen det transportmedel som vi 
hade att ta oss fram med. Ofta var bussen överlastad, och då hände det att någon fick åka 
baktill på bussen. Var det höst eller vinter så gav gengas aggregatet värme, i varje fall från ett 
håll. 
 
Låt mig nu börja återge vad jag har noterat i dagboken. Här har jag tyvärr inte några 
anteckningar från 1941-43, det är endast åren 1944-46 som jag gjort noteringar. 
 
 
 
 



1944 
 
Söndagen den 7 maj: 
 
Ut och sparkade fotboll med småpojkarna. Vid ½ 3-tiden till Hammarbo, där vi hade 
terränglöpning. Blev ingen tävling då så få deltagare ställde upp. 
 
Söndag den 14 maj: 
 
Drog på mig fotbollsdräkten för första gången i år. Till Storängen och spelade mot ett 
militärlag från förläggningen i Febbenby. Förlorade med 6-2. Jag sköt ett mål. Sedan och 
sprang terränglöpning vid Hammarbo, 5km. Gideon (Larsson) blev etta, jag tvåa. Birger 
(Granskog?) avbröt. 
Till matchen mot militärlaget kan tilläggas att dessa hade ett mycket bra lag. Bl a var en med 
som spelat i finska landslaget. Jag vill minnas att han hette Asikainen. 
 
18 maj Kristi Himmelsfärdsdag: 
 
Sov till kl 10. Upp och sparkade boll med Näfsby pojkarna. Ringde sedan till alla spelarna om 
dagens match. Cyklade sedan till Andelshandeln och klädde mig i fotbollsdräkt. Till 
Storängen och spelade en returmatch mot militärlaget. Hade Olle (Carlsson) i målet, så vi tog 
revansch med 4-2. Jag gjorde två mål. 
 
4 juni: 
 
For med lastbilen till staden. Fotbollsmatch mot BK 40, som ledde efter första halvlek med 2-
0. I andra halvlek satte vi i med kläm och vann med 3-2. Hilding (Byberg) gjorde två mål, jag 
gjorde ett. 
 
Söndag 18 juni: 
 
Regnade då jag vaknade. Blev bättre väder ut åt dagen. Till Ekmans efter häst för att köra 
dricka till Storängen. Sedan till Storängen för match mot IFK. Dessa hade mest B-lagsspelare 
i laget. Vi förlorade ändå med 5-4. 3 min. Före full tid stod det oavgjort. 
 
Söndag 25 juni: 
 
For kl halv ett till Sund för att spela fotboll. En ring (bilring) sprack på dit vägen. Kom fram 
kl två. Förlorade med 4-3. Hade en reserv. Gick inte alls att spela på den lösa planen 
(grusplan). Arvid (Mattsson) gjorde två mål. Helmer (Andersson) ett mål. Sedan till 
Mariehamn. På hemvägen sprack ringen vid Johannebo, så vi var där i tre timmar och 
lappade. Kom hem först kl åtta (måste ha varit på morgonen därpå?).  
 
Söndag 2 juli: 
 
Till Storäng och spela mot Finström. Var för varmt. Vann med 6-0. Jag gjorde två mål. 
 
 
 
 



Söndag 23 juli: 
 
Var med på idrottstävling. Sprang 1500m och vann. Lyckades slå Gideon. Tid, fem minuter. 
Sedan till Hammarbo på idrottsklubbens möte. Blev beslutat om ett lotteri till den 27 augusti. 
25000 (?) lotter. 
 
Söndag 13 augusti: 
 
For kl 11 med lastbil till Lemland för triangelkamp mot LIF och EIK. Vi förlorade. Jag blev 
tvåa på 1500m efter Adolf Mattsson, men lyckades komma före Åke Stjärnfeldt. 
 
Fredag 18 augusti: 
 
Började sälja idrottsföreningens lotter idag. Sålde ca 1100 första dagen. 
 
Söndagen den 27 augusti hade vi tydligen stor fest. På fredagen innan hade vi plockat upp och 
numrerat 2000 vinster. Så här står det i dagboken: 
 
Till Hammarbo och grejade i ordning kastbanor för ring- och pilkastning. Det kom mycket 
folk till lotteriet. Sålde 2500 lotter på en liten stund. Kom in ca 4000 mk med lotteri och 
kastning. Gav två föreställningar av stycket ”Per Ohlsson och hans kärring”. Mycket folk, ca 
350 personer vid varje föreställning. 
 
Söndag 10 september: 
 
Till Storäng och lagade hoppställningarna. Kalkade löpbanor. Kl ett kom finströmarna hit på 
klubbtävling. Alla grenar gick bra för oss. Jag vann 1500m på 5,7 min. Vi vann med 84 poäng 
mot Finströms 61. 
 
Lördag 16 september: 
 
På kvällen var jag och kalkade fotbollsplanen. Kom hem i skymningen. 
 
Söndag 17 september: 
 
Drog fotbollsdressen på mig för första gången i höst. Till Storäng och spelade mot BK 40. Det 
regnade och var ruskigt. Vi vann med 5-4. 
 
Söndag 24 september: 
 
Blev väckt av att jag måste i telefonen. Stod sedan ett par timmar vid telefonen. Sedan till 
Mariehamn för att sparka boll mot IFK. Halvtid 1-1. Frank blev skadad, så han måste bryta. 
Olle fick sträckning. Vi klarade oss ändå med 5-4. Hade vi varit alla ”gubbar” hade vi kanske 
vunnit. 
 
Den första oktober spelade vi mot Sund på Storängen. Vi vann med 5-3. Den 8 oktober 
spelade vi mot Finström i Svartsmara. En ganska bra match som vi vann med 7-3. 
 
 
 



1946 
 
Detta torde vara det första året som Hammarloppet arrangerades. Jag hade varit sjuk under 
hösten och var hemma i Näfsby på vintern. Jag har följande notering i dagboken: 
 
Fredag 15 mars: 
 
Var med Frode och märkte upp skidbanan. Kallt på kvällen, -15 grader. 
 
Lördag 16 mars: 
 
Satte tillsammans med Holger Hansson upp start- och målplakaten för skidtävlingen. På 
kvällen var jag till Hammarbo på HUF:s premiär på lustspelet ”Sommarflirt”. 
 
 
Söndagen 17 mars: 
 
Tidigt upp. Till skolan (Näfsby) före tävlingarnas början. Fick i uppdrag att anteckna tiderna. 
Mycket spännande tävling. Frits Fagerström ledde överraskande vid första varvet, han vann 
sedan på utmärkt tid och klådde Sundblom (?), som bröt skidan. Flodin vann juniorernas och 
Lisa Gustavsson damernas tävling. Näfsby skola tog dubbelseger i skolstafetten. 
 
 
1945 
 
Efter en utvikning till 1946 och Hammarloppet eller Hammarspelen återvänder jag till 1945. 
Där har jag fört en något utförligare idrotts dagbok. Få se om det finns något där av intresse. 
Låt oss först se på fotbollen. 
 
Söndagen den 29 april: 
 
Till Mariehamn och spela mot IFK. Vi var sex spelare från HIK och fem från BK 40. Spelare 
från HIK var h-back Birger Granskog, h-halv Sigmar Rundberg, v-halv Edgar Ekman, h-inner 
Gustav Karlsson, v-inner Helmer Andersson, v-ytter Fjalar Clemes. Matchen gick nästan hela 
tiden efter IFK:s pipa. I först halvlek var det rätt jämt, men i andra halvlek brakade det åt 
skogen. Vi förlorade med 7-0. 
 
Söndagen den 27 maj: 
 
Första seriematchen för året. Vi mötte BK 40 i Mariehamn på IFK:s plan. Vår laguppställning 
var följande: 
 

Mål Per-Ola (Olle) Karlsson 
 hb Holger Melander   vb Birger Granskog 

c halv Jan-Gustav Karlsson 
 h halv Sigmar Rundberg   v halvElof Henriksson 

center Fjalar Clemes 
 h ytter Tor Nordström   v ytter Hilding Byberg 
 



Alla gjorde väl ifrån sig i matchen. Särskilt skall i alla fall målvakten, Per-Ola nämnas. Även 
Elof gjorde en fin match. Vi fick ett hyggligt samspel. Första halvlek var ganska jämn, men vi 
hade ledning med 1-0 i halvtid. Andra halvlek blev mest vår. Vi kom upp i flera farliga anfall,  
bl a kom jag igenom fyra gånger, men lyckades göra blott ett mål. Granberg i BK 40 blev 
utvisad, då han slog till Jan-Gustav och sedan inte bad om ursäkt. Mietala i BK 40 lyckades 
komma igenom två gånger varvid han gjorde deras båda mål. Slutställningen 4-2 till oss, 
därav gjorde Elof ett mål och Hilding 2 mål. 
 
Söndagen den 3 juni 
 
Match på Storäng mellan HIK och IF Start, Geta. Vi var nästan alla slöa efter bröllopet (?), så 
vi kunde inte prestera vårt bästa spel. Getaborna var överraskande hårda. Sköt hårda långa 
skott. Vi hade inte mycket att göra i kedjan och fick inte upp något spel. Vi lyckades dock få 
in två mål i första halvlek, därav ett genast i början av matchen. Sedan blev IF Starts motstånd 
hårdare. De fick in ett mål i andra halvlek. Holger Andersson från Bamböle dömde. 
Ställningen 2-1 till HIK. 
 
Torsdag den 7 juni 
 
Träning i kväll. Endast fem spelare ställde upp. I alla fall en ganska fin träning. Höll på i 
nästan två timmar. Tränade mest samspel med kedjan. 
 
Träningsråd och tillämpning: 
 
1.  Jogga runt planen, två varv. 
2.  Gymnastik för att lösa musklerna 
3.  Uppställning i lag, 5-6 i varje. 
4.  En spelare i mitten kastar bollen i tur och ordning till de övriga, som skallar tillbaka. 
5.  Kastar i tur och ordning till varje spelare, som skall dämpa med foten. Samtidigt med 

kasten ropas med vilken fot dämpningen skall utföras. 
6.  Löpning fram och åter över planen, tre spelare med en boll passar till varandra. 
7.  Varje lag ställer upp på ett led. Ca. Två meter mellan varje spelare. Sista spelaren dribblar 

sig fram mellan spelarna, ställer sig sedan främst, nästa kommer, osv. 
8.  Omkullkastning på alla sätt. Hastig upprusning på vissling, hastigt stopp och omkull på 

vissling. 
9.  Spela boll gående. Frispark för de lag som springer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nu lämnar vi fotbollen och går över till den del av anteckningarna som jag kallar 
”Idrottsdagbok 1945” 
 
Terränglöpning i Sålis söndagen den 6 maj. 
 
Med lastbil till Sålis. Det var ganska mycket folk där. Joggade mig varm runt den 1½ km 
långa banan. Sedan ställde fem seniorer upp. Dessa var Jag Gideon Larsson, Aldur Sundqvist, 
Viking Granskog och Edgar Ekman (?). Banan löptes två varv, alltså 3 km. Gideon tog i hårt i 
början, så jag styvnade till. Han ledde hela första varvet, sedan tig Aldur ledningen. Viking 
och Edgar bröt. Aldur drog ifrån ca tio meter, men jag följde tätt efter Gideon. Ca 200 m före 
mål gick jag om Gideon och ledde över honom med ca 3 m, men just före mål satte Gideon in 
med ett ryck och vi kom i jämnbredd i mål. Jag var mycket trött, men joggade mig ner i varv, 
och var i god form sedan. Efter lottdragning blev jag tvåa och Gideon trea. Tiden för Aldur 
blev 12,05 min och för mig och Gideon 12,10 min 
 
Söndagen den 13 maj arrangerade IFK orientering i Hammarland. Start mot Hellesby från 
Hammarbo. Seniorer, juniorer, nybörjare och damer. Paul Karlsson, IFK, vann seniorklassen. 
Jag vann nybörjarklassen. Gudrun Wåge blev tvåa och Lena Jansson trea i damklassen. Sven 
Jansson blev tvåa i juniorklassen, så hammarlänningarna hedrade sig. 
Söndagen den 22 juli var det klubbkamp mot IFFK i Finström. Vi förlorade med 75 poäng 
mot 77 poäng för Finström. 
 
Söndagen den 29 juli arrangerades triangelkamp i Eckerö. Deltagande föreningar var LIF, 
HIK och EIK. Vi åkte med lastbil till Eckerö. Jag löpte 1500 m tillsammans med Aldur 
Sundqvist. Adolf Mattsson (EIF?) tog genast ledningen, följd av brodern. Då ca fjärdedelen 
av sträckan avverkats lade Aldur sig som tvåa, jag som trea medan den andra Mattsson 
släppte. Jag följde till första vändpunkten, då jag måste släppa litet. Aldur tvingades också att 
släppa. Adolf segrade överlägset. Jag var trött då jag kom i mål. Ända rätt bra tid, 4,50,4 min. 
 
1946 
Fotboll 
Söndag den 19 maj 
 
Seriens första match på Storäng, mot Sund. Lagets uppställning: 
 
Mv - Frode Clemes, backar - Holger Melander, Birger Granskog och Elof Henriksson. 
Halvbackar - Edgar Ekman och Johannes Byberg, inrar - Ralf Suomi och Edgar Lindqvist. I 
kedjan Hilmer (?) Mattsson, Hilding Byberg och Helmer Andersson. Första halvlek var spelet 
ganska jämt, vilket för övrigt resultatet utvisar, 3-3. Av dessa mål gjorde Hilding två och Ralf 
ett. De unga och relativt orutinerade spelarn som vi fått i laget såsom Helmer Andersson, 
Hilmer Mattsson och E. Lindqvist skötte sig oväntat fint. I andra halvlek hade Sund hand om 
spelet. Vilket torde berott på den dåliga kondition våra spelare befann sig i, särskilt de nya. 
Slutresultatet 7-3 till Sund är ändå inte riktigt rättvist. Ett resultat på 4-3 hade bättre visat 
spelets jämnhet. 
 
 
Pojklagets seriematch i Mariehamn söndagen den andra juni mot IFK:s pojklag. 
Första halvlek hade Mariehamns pojkar undanvind och låg med press mot vårt mål hela tiden, 
men de våra klarade ändå oavgjort, 0-0. I andra halvlek lyckades IFK få in två mål, så 
matchen slutade med 2-0. Mariehamnarna var alltid först på bollen. Bra var målvakten Olle 



Holmberg och backen Herbert Andersson, men pojkarna spelade överhuvudtaget ganska jämt. 
Laget var: 
Mv Olle Holmberg, backar H Andersson, H Andersson, B-E Mattsson. Halvbackar, Gösta 
Hansson, Ralf Suomi. Inrar, P Hansson, A Holmberg. I kedjan, I Karlsson, Sven Mattsson och 
H Holmberg. 
 
Berättelsen om insatserna i fotboll och vid idrottstävlingar har blivit lång. Det är en massa 
uppräkningar, som naturligtvis inte kan återges. Men de ger förhoppningsvis en bild av den 
aktivitet som fanns i HIK på den tiden. Generellt kan sägas att fotbollen hade sitt starkaste 
fäste i södra och västra delarna av Hammarland, men när det gällde friidrott så visade sig även 
”norsocknen” på styva linan. 
Som ni sett så spelade vi med 9-manna lag fram till 1945. Det berodde i hög grad på att 
fotbollsplanerna var små. Fr o m 1946 blev det 11-manna lag, som uppställningen just visade. 
Då fick vi centerback och inrar och bara två halvbackar. Några glimtar från skidtävlingar har 
jag inte heller lämnat i brist på noteringar. Det är endast de första Hammarspelen jag nämnt. 
Nämnas kan att HIK blev tvåa i fotbollsserien både 1944 och 1945. 
 
    Fjalar Clemes 
 
Om föreningen 
Den 8/1 1950 nämndes första gången startande av olika sektioner inom föreningen. Då 
startades en friidrottskommite, där Aldur Sundqvist var ordförande med Alf Sundqvist och 
Karl-Erik Lundström som medlemmar. En fotbollskommite, med Gustav Karlsson som 
ordförande och Paul Hansson och Hilding Byberg som medlemmar. En festkommite, med 
Aldur Sundqvist som ordförande  och Faste Karlsson, John Gustavsson, Johannes Byberg och 
Lidolf Svenblad som medlemmar. En skidtävlingskommite, med Faste Karlsson som 
ordförande och Ingmar Karlsson och Göte Karlsson som medlemmar. Den 31/1 1954 bildades 
en orienteringssektion med Ingmar Eriksson som ordförande och Bengt Wiljanen  som 
medlem. Den 1/2 1956 startades ett utskott för simning, ordförande blev Jan Sundberg, med 
Rainer Asplund och Robert Söderlund som medlemmar. Den 27/2 1957 startades 
damutskottet där Inga-Lill Nordlund blev ordförande med Gun-Mari Järvinen, Gun-Britt 
Mattsson och Maja Jansson som medlemmar. Den 11/2 1958 bildades ett planutskott med 
Göran Blomqvist som ordförande och Mauritz Helander, Torsten Nordlund och Stig Mattsson 
som medlemmar. Den 25 april 1962 nämndes volleybollen första gången med Torsten 
Nordlund som ordförande och Anders Törnroos och Atle Andersson som medlemmar. 27/11 
1963 startades skridskoutskottet med Birger Bergman som ordförande och Bertil Mattsson 
och Anders Granskog som medlemmar. 
Den 25/11 1966 beslöts att till en ”ringa” kostnad anlägga en ishockeybana, där ordförande 
blev Hans Widing med Bo Granskog och Allan Byberg som medlemmar. Den 23/11 1971 
bildades ett juniorfotbolls utskott med Tryggve Mattsson och Bengt Häger som medlemmar. 
Den 24/11 1972 tillsattes ett bingoutskott där Runa-Lisa Henriksson var ordförande med 
Maj-Lis Nordblom och Margit Svenblad som medlemmar. 
Den 24/11 1972 beslöt årsmötet, på styrelsens förslag att kalla Robert Söderlund, Lidolf 
Svenblad, John Gustavsson, Birger Granskog till hedersmedlemmar. Den 29/11 1973 
bildades ett motionsutskott med Lennart Nordman, Helmer Gustafsson, Kurt Blomqvist, 
Margit Svenblad och Runa-Lisa Henriksson som medlemmar. 
1974 fick föreningen ett klubbrum i Hammarcenter. 26/11 1975 bildades ett reklamutskott 
med Stig Jansson, Ann-Lis Wickström, Pelle Gustafsson, Annea Henriksson och Marianne 
Häggblom som medlemmar. 



Siv Mattsson bör nämnas för sitt långvariga arbete med klippboken, utan den hade denna 
historik varit svår att framställa!  
Innebandyutskott bildades 30/11 1988 med Kristina Eriksson, Therese Andersson, Carita 
Karlsson och Helga Andersson som medlemmar. 
Ytterligare några som bl.a. behöver nämnas är: Kajsa Mattsson, tvätt av spelardräkter, Kjell 
Gestranius, gott ledarskap. 
 
Den 14/11 1960 beslöt styrelsen att anordna en pristävling för att ta fram ett föreningsmärke. 
Det framkommer inte vad som hände med tävlingen men den 26 april 1961 beslöt man 
beställa 100 st märken av firma Sporrong. 
I september 1962 beslöts att föreningen skall ha en enhetlig träningsdräkt med blå huvudfärg 
och gula slag och HIK på ryggen. 
I mars 1963 hölls en biltävling tillsammans med ÅMK på Djäkenbölefjärden. Och i januari 
1964 anordnades en pimpeltävling på Långträsk. 
Det kan nämnas att föreningen anordnade många fester och danser under senare delen av 
60talet och70 talet, bla. Laila Westersund. Bl.a reste två representanter från föreningen till 
Stockholm för att vara med om artistauktion och gick det bra fick dom en artist till 
sommarfesten. Det spelades också bingo   som efter många års uppehåll igen blev populärt 
både som radio-bingo och försäljning av bingolotter. 
På styrelsemötet den 19/9 1974 beslöts om HIK:s styrelse skall omorganiseras, dvs  
festkommiten, fotbollssektionen och friidrottssektionen skall ta hand om ”sina egna” 
rutinärenden, vid viktigare frågor tas  frågan till huvudstyrelsen. 
Träningstider ansöktes att få i Näfsby skola och det beviljades och därefter började man åka 
även till Godby -Tältet, Ål. Lyceum,  Vikingaåsen och Idrottsgården bla för att få 
ändamålsenliga träningar. 
I september 1980 sände man en skrivelse för att få vara med i planeringen av ombyggnaden 
av  Näfsbys skolas gymnastiksal. 
 
I  årsberättelsen för 1982 skrev styrelsen  ”Inom HIK har vi den målsättningen, att bereda 
ungdomar, medelålders, äldre, ja alla som bara vill röra på sig, en meningsfull sysselsättning 
på fritiden”.  
1983 fick alla utskott för första gången sköta sin ekonomi själva och det fungerade så bra så 
man beslöt att fortsätta. 
1987 donerade Gunlög Carlsson 10.000,- som en minnesfond för Henrik Carlssons minne, 
som tragiskt omkom i en bilolycka under vintern. Avkastningen på fonden skall utdelas som 
stipendier åt duktiga pojkjuniorer. 
1988 presenterade man föreningen på Internet, där finns uppgifter om utskotten, 
Hammarvallen, styrelsen mm. Det utskott som använt sig ivrigast av hemsidan är fotbollen, 
som under säsongen hade dagsaktuell uppdatering av resultat och seiretabell samt korta 
kommentarer från matcherna. 
 
I styrelseprotokollet den 1/8-89 nämndes den glädjande nyheten att kommunfullmäktige har 
beslutat att tillsätta en fritidsledartjänst, vilket HIK uppskattar mycket.  
 
 
 
 
 
 



Hammarvallen 
Den 23 december 1943 undertecknades en övereskommelse mellan Hammarlands 
Ungdomsförening och Karl Sundqvist angående försäljning av ett jordområde, omfattande 1 
hektar, från Dalen skogsskifte, tillydande oss tillhöriga Backans skattelägenhet i Näfsby by av 
Hammarlands socken. Hammarlands Ungdomsförening r.f. som träffat detta avtal för 
Hammarlands under bildning varande idrottsförening, förbehåller sig rätt att utpåla gränserna 
till området ifråga. Hammarlands Ungdomsförening erlägger för området ett pris efter fem 
mark per kvadratmeter och erlägger såsom handpenning vid detta avtals undertecknande ett 
belopp av tiotusen mark. 
Liknande avtal skrev också med Viktor Hamnström och Hanna Hamnström,  
Den 12 oktober 1945 undetecknades ett kontrakt mellan Byggmästare O. Vainio och 
Hammarlands Idrottsklubb om uppförande och planering av en ny idrottsplan. En 350 m 
rundbana skall verkställas. Hammarlands Idrottsklubb förbinder sig att betala 250.000 mk 
med utbetalning två gånger i månaden med tretton mark och femtion penni per färdig 
kvadratmeter. Återstår något av arbetet efter 15 maj 1946 avdrages 1% per dag av summan 
för det återstående området. Undertecknade kontraktet från HIK:s sida gjorde, Viking 
Granskog, Frank Karlsson, J.V. Karlsson, Gideon Larsson. 
I ett protokoll från den 5 mars 1946 antecknades att ”bondesonen Gideon Larsson från 
Strömma by i Hammarlands socken, samt folkskollärarsonen Birger Granskog, från Torp by i 
samma socken, i egenskap av representanter för Hammarlands Idrottsklubb, r.f. och anhöllo 
att dragning måtte verkställas i klubbens lotteri, i i vilket lottförsäljningen avslutats den 28 
sistlidne februari.” Vinsterna var: ett matsalsmöblemang, en radioapparat, en matservis, en 
takkrona, en golvlampa, en bordslampa, en kaffeservis, ett skrivställ, en tavla och ett glasfat.! 
Det framkommer först den 30/12 1957 att det skall bildas en sektion som har hand om 
underhållet på Hammarvallen.  Omklädningsrummet diskuterades första gången på 
styrelsemöte den 22/9 1958. I april 1959 hyrdes ett 1,5 ha åker av Bertel Widing till 
fotbollsplan över sommaren.  Som ersättning fick han 1000,- och skulle då få fritt inträde till 
föreningens tillställningar. 
I budgeten fför 1962 upptogs en summa 150.000,- som bidrag från landskapet till byggandet 
av omklädningsrum + 86.000,- skulle upptas som lån och 50.000,- budgeterades för frivilligt 
arbete. 
Och i september samma år beslöts att Torsten Nordlund skulle få uppföra en omklädnings och 
redskapsskjul på Hammarvallen. 
I april 1968 anställdes Sven-Erik Mattsson som vaktmästare på Hammarvallen till en summa 
av 300,- /mån. 
Flaggstänger till Hammarvallen fick man från Hammarbo på våren 1975. 
En speakerbur skall byggas och högtalare skall uppsättas. 
Av Åke Wikding har arrenderats ett område för löpar o kastbanorna, samt senare även för 
parkeringsplats. 
I mars 1977 beslöts att bygga en motionsbana som skall ha en slinga i skogen runt 
Hammarvallen. Och i maj 1978 införskaffades en telefon. 
I februari 1982 fick föreningen byggnadslov för uppförande av ett klubbhus på 
Hammaravallen. Beslöts att grunden och målningen skulle utföras av medlemmarna själva 
medan resten utbjöds på entreprenad. Ett bidrag från kommunen på 45.000,- erhölls, ett lån på 
140.000,- upptogs 95.000,- i bidrag från Ål. Idrottsråd. I maj 1985 delades det ut nycklar till 
huset till resp. ledare.  
Invigning  av det nya klubbhuset blev den 18 januari 1987. Lagfart på markområdet blev 
klart i september 1990. 
Byggkostnaderna blev totalt 300.939,- 
  



 
Utdrag ur en skrivelse som sändes till alla hem i september 1975 
 
Hammarlands Idrottsklubb r.f. har under många år haft fotbollen som sin stora 
verksamhetsgren. Under ett antal år var också skidningen den stora verksamheten med 
Hammarspelen som höjdpunkt. 
Damfotbollen kom för några år sedan igång och har glädjande nog utvecklats till idrott av god 
klass. För tre år sedan gjordes ett försök med friidrott för ungdomar och det fanns ett så stort 
intresse och så många duktiga idrottsbegåvningar bland våra unga, att denna idrottsform har 
kommit för att stanna och utvecklas. 
 
Rim, skrivet av ordf. Frank Karlsson , 1944: års revy 
 
I Hammarland vi många föreningar har 
bland alla dem dock ”Hicken” prisen tar 
den säkrast är uti varje gren 
ty där finns så många starka ben. 
 
En markbit till egen plan vi fått köpa 
med skog på men med talko vi bort stöka 
alla buskar och träd och till hösten vi tror 
att idrottsklubben på egen mark bor. 
 
Vår friidrottskämpe och allround man 
är hård att knäcka har Gideon till namn. 
Med Aldur, Viking, Birger m.flera 
Han tappar ej lusten vi träna mera. 
 
Där norr finns nog rätt många starka män. 
I John, Karl-Erik och kanske någon än 
Jo, Alf och Kalle de springa rätt bra 
ta vi Fritjof till vi borde alla ha. 
 
I mellersta distriktet finns gossar många 
Kalle, Lennart, Gunnar i rader långa 
Hilding och Lennart i Frebbenby by 
De visa sig snart bara månen blir ny. 
 
Där öster ha vi också Tor  och Sven 
som gamla kämpar är och duga än 
Frode och Gösta ha båda i fotbollsburen stått 
och Sigmar till som ger långa skott. 
 
Faste och Ingmar till yngre gardet hör 
de ibland uti höjdhopp höga skutt gör. 
Så där ännu vi Sven springare har 
och Olle som 140 snart i höjdhoppet tar. 
 
På fotbollsplanen är en evig röra 
Jag är fri, skjut är det enda man kan höra 
Man spelar och dribblar och viftar och går på 
ta andra, men där föll han, för mången går det så. 
 
Med Per-Ole i buren 
Birger och Holger på vakt 
Hilding och Jussi får turen 
att med Jan-Gustav slå takt 



Sen gäller för Fjalar att med Elof och Frank 
målkvoten höja och ej slå dank.   
 
I reserven både Olof och Helmer finns 
och Arvid som alla nog säkert minns 
I år de nog säkert åter få smaka 
på fotboll om icke alla kommer tillbaka. 
 
Från vinterns skidning utan snö 
Mariehamn runt i vårens tö 
Fotboll och klubbkamper växla 
under sommar och höst då vi få vår läxa. 
 
 
Månne alla i fjol försökte prestera  
i såfall inte få vi detta är mera 
av intresse och vilja till nya tag 
till nya segrar för vårt tappra lag. 
 
 
 
 
Fotboll 
 
Vid årsmötet den 8/1 1950 beslöts att anskaffa nya fotbollströjor med en annan färg än 
klubbens nuvarande, som äro i likhet med Sunds Idrottsförening, gula.  
1962 tilldelades Bolldistriktets förtjänstmärke Holger Melander, Gustav Karlsson , Erik 
Sundqvist, Arvid Mattsson, Ingmar Karlsson, Göte Karlsson och Leif Svenblad. Samma år 
gick Idrottsföreningens hederspris för bästa fotbollsspelare till Lars-Olof Svenblad. 1963 gick 
hederspriset till Ranold Melander och Ole Mattsson. Och samma år tilldelades Stig Mattsson, 
Sven-Erik Mattsson och Stig Nordblom idrottsnämndens priser. 
På årsmötet den 15/2  1965 tilldelades hederspris till Christer Karlsson, Stig Nordblom, Hans 
Gustavsson, Sven-Erik Mattsson, Ranold Melander och Rudolf Andersson. 
 
Guldboll, 1968 till Rudolf Andersson, 1971 Ole Mattsson och 1972 till Hemming Andersson. 
1974 gick HIK obesegrat genom serien och nollan höll i nio av fjorton matcher. Det blev ändå 
inget avancemang till div. III. HIK slutade på andra plats. Samma år tackades Anders 
Andersson för flitig tränare eftersom han slutar som ”slavdrivare”. 1975 har HIK haft ett 
bredare spelmaterial än på länge, genomsnitt 25 spelare har tränat regelbundet. 
1976 slutade HIK på tredje plats i fyrans serietabell 
1977 var det juniorerna som genomfört säsongen på ett imponerande sätt Pojkarna slog bl.a. 
serieledarna MIFK I på Hammarvallen, detta var M:hamns lagets första förlust på flera år. 
Tränare för C-jun har varit Dan Bergman, och  D-jun. och knattarna har Henry Svenblad och 
Sven-Erik Mattsson tränat. Riktigt nöjda var hela A-laget 1979 då man hade så duktiga 
målvakter i Alfons Boman och Sverker Jansson. I serietabellen för året slutade HIK på tredje 
plats. Bekymmersamt har det varit bland ledarna och tränarna på juniorsidan. Samma år 
gratuleras Henry Svenblad som förutom att han är aktiv fotbollsspelare alltid ställt upp som 
domare i våra junior – flick- och träningsmatcher, dessutom har Henry detta år valts till den 
mest lovande fotbollsdomaren på Åland! 
1981 nämns som ett bra år då fotbollsjuniorerna låg på topp liksom fotbollsflickorna. Och året 
därpå gick det inte så bra men man nämner Ingmar Sundqvist som Ålands bästa D junior både 
på och utanför plan. Duktiga var också Christian Lönnblad, Joakim Clemes, Dan Andersson 
och Robert Järvinen. 



Så äntligen efter många års målsättning nådde man detta år upp i tredje div. I kvalet mötte 
HIK Åbolaget TPK och det blev Allan Öfverström som slog det avgörande inlägget och 
Tommy Eklund kastade sig och nickade in 1-0 vid stolproten, ”HIK:s speciella radarpar hade 
slagit till igen!” Till matchen i Åbo ordnades en supporterresa, ca 50 HIK:are + flera andra 
ålänningar hejade friskt på läktaren. Matchen blev en thriller på en genomblöt plan. När ca en 
kvart återstod av matchen kom Anders Sundqvist fram på högerkant och slog ett inlägg itll 
Per-Johan Forsström som elegant nickade i mål. Då slutsignalen ljöd bröt segerjublet ut. ”Vi 
hade klarat det och var därmed klara för div. III.”  Den främsta orsaken till framgångarna är 
utan tvekan spelande tränaren Allan Öfverströms insats. Nämnas kan också Tommy Eklund, 
Henrik Karlsson och Ove Blomqvist samt de tre lånade spelarna från MIFK Per-Johan 
Forsström, Kenneth Wiss och Lars-Erik Heinonen. 
1986 liknade man laget med 10 små negerpojkar, en efter en hoppade av av olika anledningar 
och det slutade med att HIK låg sist i div. III tabellen när alla matcher var spelade. 
I juniorfotbollen detta år hade 4 lag kämpat och tränare har varit Kjell Koskinen, Hasse 
Gustavsson, Ingmar Sundqvist och Kjell Gestranius. 
1987 var fösta gången sedan 1964 som HIK inte hade något A-lag med i Finlands Bollförbuds 
serie. HIK föll ur. 
1990 spelade laget i div. 5. Och  under 1991 började man på prov ett samarbete med MIFK 
som visade sig ge resultat. Bäste spelare  i A-jun. 1991 var Tommy Jansson   
Fotbollsskolan blev en succé, 1993 var det 40 deltagare. Stipendiet från Henrik Carlssons 
minnesfond gick detta år till Niklas Ekebom. Bästa spelare detta år blev Pelle Blomqvist. 
1994 fick HIK en landslagsman i fotboll, detta var Thomas Överström. Samma år inledde 
man samarbete med Team Åland, Christer Karlsson och Dan Bergman blev invalda i Team 
Ålands styrelse. Bäste spelare detta är till Ingmar Sundqvist, bäste målskytt Kristian 
Andersson. 
Värt att notera under 1988, Henrik Karlsson, utskottets ”allt i allo”. Och fortfarande är det 
Ingmar Sundqvists namn som dyker upp och i år fick han en utmärkelse som ”säsongens 
viktigaste spelare”. 
1999 lyckades laget inte så bra, men ger inte upp hoppet, utan ”kommer igen nästa år, då vi 
får kämpa spännande derbymatcher mot  t.ex. IFFK. 
I juniorlagena har det varit stor aktivitet under detta år. Ledarutbildningen som det satsades 
tidigare på har givit resultat. FC Åland P-83 är benämningen på det lag som Hammarland har 
haft utövare ifrån under säsongenn. Medverkat från Hammarland har: Kim Carlson, Tommy 
Häggblom, Conny Schauman, Jonas Blomqvist, Stefan Karlsson, Fredrik Rautiainen, Peter 
Gerkman, Sam Sölgén, Patrik Borenius, Robert Gustavsson. 
Fredrik Rautiainen har under året varit uttagen till regionläger där de bästa killarna kämpar 
om en plats i Finlands landslag. 
Detta år fick också P-87 -88  delta i Alandia cup, som spelades i Mariehamn. 
 
 
Friidrott  
 
Några axplock ur friidrottens verksamhet. 
Till verksamhetsledare för friidrotten utsågs på årsmötet den 29/12 1946 H. Nordlund med Aldur 
Sundqvist som biträdande. 
Föreningen utsåg vid samma tillfälle I.A. Liewendahl till gymnastikledare i och för sommarens 
gymnastikuppvisning och invigning av föreningens plan. 
Vid årsmötet den 8/1 1950 invaldes Aldur Sundqvist, Alf Sundqvist och Karl-Erik Lundström att 
anordna friidrottstävlingar. 
Årsmötet den 3/2 1952 beslöt att indela friidrotten i skilda grupper och för var en kommite av tre 
personer som blev: Orientering: Ingmar Eiksson, Faste Karlsson och Bengt Wiljanen. Friidrott 



och skidning: Aldur Sundqvist, Ingmar Karlsson och Bjarne Nyholm. Fotboll: Johannes Byberg, 
Göte Karlsson och Gustav Karlsson. 
Årsmötet beslöt den 18/1 1953 att starta bordtennis så fort nödig utrustning anskaffats. 
Vid årsmötet den 12/5 1958 beslöt man att friidrottsträningen skall hållas till att börja med en kväll i 
veckan, nämligen fredagen den 23 maj kl. 19.30 som första kväll. 
Vid ett allmänt möte som hölls den 4/11 1959 i Näfsby skola där 45 medlemmar var närvarande 
visades filmer om höjdhopp, häcklöpning och backhoppning samt om landskampen mellan England 
och Finland 1959. 
Därefter talade Paul Karlsson om träning under alla fyra årstider! 
I friidrottsresultaten från samma år deltog bl.a Jan Hansson på 2 km och kom på fjärde plats när 
mästerskapen i terräng hölls i Eckerö den 30 april. Åke Widing kom på 6:e plats. I gossar f. 46-47 
deltog också H. Andersson, Anders Granskog, Ole Mattsson, Håkan Jansson och i gossar f. 48-49 
deltog Ralf Laine, Bo Granskog, Christer Karlsson. På damsidan deltog Eivor och Kerstin Kuhlman på 
1 km. 
1962 och 1963  tilldelades Bo Granskog Idrottsnämndens vandringspris.  
(Från årsberättelsen 1969 ”I  friidrott, orientering o simning har verksamheten praktiskt taget lagat 
nere) 
+ samma text i årsberättelsen 1971.  
Under hela 70-talet nämns Anders Granskog med mycket goda resultat. 
1973 började friidrotten ”blomma” inom juniorverksamheten. Bengt Häger ledde verksamheten och 
genomgick en tränarkurs. Ett 70-tal av föreningens juniorer deltog i träningarna. Under året nämns 
Shirley Nordman som blev distr. mästare i kula och Annett Häger silver. Ove Josefsson och Christer 
Pellas är lovande idrottare. 
Den verkligt stora poängplockaren under 1974 var ”lilla” Lilly-Ann Eriksson som var helt överlägsen 
på 800m. Rita Erikssons talanger som löpare bland 12-års flickorna nämndes. Bland pojkarna nämns 
Kent Nordlund, Johan Nordberg och sprintern Christer Eriksson. 
1975 tilldelades Ove Josefsson ÅID:s friidrottsjacka (en ”hög” utmärkelse, vandringspris har tilldelats 
Annette Häger, Ove Josefsson och Rita Eriksson 
 1976 fick Rita Eriksson och Kent Nordlund ÅID:S träningsjackor som tecken på sin värdighet och 
stimulans att fortsätta! 
1977 kan nämnas Ann-Britt Harberg och Mikael Nordlund som gjorde några fina långdistanslopp.  
1981 omnämns då HIK:s friidrottare låg på topp på Åland och det gäller juniorer. I den sk 
”knatteserier” som HIK vann.  Pia Hansson  samt Annette Westergård, Tryggve Hansson, Ulf 
Gustavsson och Harriet Carlson  
samt Niclas Mattsson och Tomas Lindqvist nämns som fina framtidslöften. 
Under 1982 var Allan Korpi och Claes Hellström och hjälpte till med träningarna och flitigast var Pia 
Hansson och Tanja Gustavsson samt Marika Sundholm, Jens Sjölund och Sture Andersson varit. 
Efter att friidrotten legat lite på is blev 1987 ett aktivt år 
1988 fick Ann-Katrin Jansson ett stipendium för goda prestationer och fick åka till Helsingfors och 
följa friiddrottslandskampen mellan Finland och Sverige. 
1989 var ett aktivt år som till stor del är tränaren Christina Janssons förtjänst. 
Under 1993 deltog man i: poängtävlingar, ungdomsserie, klubbmästerskap, Brukslunken, klubbkamp, 
läger, Ärevarvet, skolmästerskap och andra aktiviteter. 
1994 nämndes Johanna Mattssons ypperliga tionde placering i Stockholm mini-maraton som en flicka 
med ”spring i bena”. Niklas Ekebom hade under året presterat fina resultat bland dom äldre juniorerna. 
1998 saknade sektionen en engagerande ledare. Fritidsledaren kan inte dra hela lasset ensam. 
1999 hade utskottet inte sammanträtt någon gång. Verksamheten har bestått av en friidrottsklubb som 
haft verksamhet varje onsdag under ledning av fritidsledare Christoffer Sundman och Åsa Jofs. 
Gällande orienteringen kan man läsa från reslutaten från 1961 att HIK hade 19 deltagare under årets 
tävlingar. 
 
 
 
Friidrottens ledarsammansättning: 
1950 Aldur Sundqvist, ordf., Alf Sundqvist, Karl-Erik Ludnström. 



1952 Aldur Sundqvist, Ingmar Karlsson och Bjarne Nyholm 
1954 Aldur Sundqvist, ordf., Erik Sundqvist, Johannes Byberg, Lidolf Svenblad 
1955 Aldur Sundqvist ordf., Erik Sundqvist, Bjarne Nyholm 
1956 Aldur Sundqvist ordf., Sigfrid Karlsson och Helge Häggblom 
1957 Robert Söderlund ordf., Roy Melander, Hans Widing och Bengt Häger. 
1957  Damutskottet Inga-Lill Nordlund ordf., Gun-Mari Järvinen, Gun-Britt Mattsson och 

Maja Jansson 
1958 Robert Söderlund ordf., Hans Widing, Sune Grönlund och Kurt Blomqvist 
1959 Birger Granskog, ordf., Kurt Blomqvist, Stig Jansson och Birger Bergman 
1960 Atle Andersson, ordf., Birger Granskog, Birger Bergman, Kurt Blomqvist 
1961 Atle Andersson, ordf., Birger Granskog, Jan Hansson och Robert Söderlund 
 1962 samma som ovan 
1963 samma som ovan 
1964 Atle Andersson, ordf., Birger Bergman, Birger Granskog, och Torsten Nordlund 
1965 samma som ovan 
1966 Atle Andersson, ordf., Birger Granskog, Birger Bergman, Torsten Nordlund, Hans 

Widing, Kerstin Kuhlman. 
1967 samma som ovan 
1968 Atle Andersson ordf., Birger Granskog, Hans Wikding, Torsten Nordlund, Eivor 

Kuhlman. 
1969 Boris Blomqvist ordf., Gun Carlsson, Berit Kuhlman, Hans Törnroos och Birger 

Granskog. 
1970 Anders Granskog, ordf., Rainer Asplund, Boris Blomqvist, Gun Carlsson och Berit 

Kuhlman. 
1971 Lars Häggblom, ordf., Rainer Asplund, Boris Blomqvist, Gun Carlsson och Berit 

Kuhlman. 
1972 Bengt Häger ordf., Hilding Byberg och Anders Granskog. 
1973 samma som ovan 
1974 Bengt Häger, Anders Granskog, Lennart Nordman och Krister Pellas. 
1975 Bengt Häger ordf., Martin Nordlund, Lennart Nordman och Anders Granskog. 
1976 Bengt Häger, Martin Nordlund, Lenanrt Nordman, Erik Danielsson, Elenor Häggblom. 
1977 Bengt Häger, Martin Nordlund, Lennart Nordman, Elenor Häggblom, Nils Jansson. 
1978 Martin Nordlund, Bengt Häger, Jan Hansson, Siv Mattsson, Leif Blomqvist, Erik 

Danielsson. 
1979 Friidrotts utskottet byter namn till ”Friidrott och orienteringsutksottet” 
 Martin Nordlund, Siv Mattsson., Erik Danielsson, Bror-Erik Hansson. 
1980 samma som ovan. 
1981 Jan Hansson, Erik Danielsson, Bror-Erik Hansson, Gladys 

Blomqvist.(friidrottsutskottet) 
1982 Jan Hansson, Bror-Erik Hansson, Erik Danielsson, Gun-Mari Lindqvist. 
1983 samma som ovan 
1984 Jan Hansson, Hans-Erik Gustafsson, Gun-Mari Lindqvist, Erik Danielsson 
1985 Jan Hansson, Hans-Erik Gustavsson, Erik Danielsson, Christina Jansson. 
1986 Jan Hansson, Marina Jansson, Kjell Häggblom, Bengt Svenblad, Anne-Maj Mattsson 

(Fr:by) 
1987 Christina Jansson, Marina Jansson, Kjell Häggblom, Bengt Svenblad, Anne-Maj 

Mattsson  ” 
1988 Christina Jansson, Bengt Svenblad, Marina Jansson, Max Lundström, Mikael Korpinen. 
1989 Christina Jansson, Marina Jansson, Max Lundström, Mikael Korpinen, Kjell Häggblom 
1990 Marina Jansson, Max Lundström, Christina Jansson, Mikael Korpinen, Ethel Sjöberg. 
1991 Max Lundström, Christina Jansson, Volmer Widberg, Rita Rautiainen, Katarina Helin. 
1992 Rita Rautiainen, Max Lundström, Volmer Widberg, Martin Nordlund. 
1993 Rita  Rautiainen, Max Lundström, Volmer Widberg, Peter Lågland, Vivan Stråka. 
1994 Ann-Britt Ahlen, Saga Danielsson, Rita Rautiainen, Vivan Stråka, Peter Lågland. 
1995 Rita Rautiainen, Ann-Britt Ahlen, Saga Danielsson, Vivan Stråka, Peter Lågland. 



1996 samma som ovan 
1997 Ann-Britt Alén, Rita Rautiainen, Saga Danielsson, Bror-Erik Hansson. 
 
Bilder från aktiviteter på Hammarvallen under 1940-talet. 

 
 

 
 
 
 
 
 



Bilder från invigningen av Hammarvallen 1947 

 
Sigvard Johansson och Leif Svenblad 
 
 



 
Viking Granskog 
 
 
Damfotboll 
 
I årsberätelsen 1971 framkommer HIK nya ”dragplåster”, det är damerna som debuterat 
som fotbollsspelare både i cup- och seriesammanghang. Ett tjugotal damer har varit i farten 
och tränat hela sommaren. Träningen på ”Klaras” börjar i december, belysning skall 
anskaffas. 
 
Första damfotbollsmatchen spelades i Mariehamn som förmatch till HIK – MIFK 1971. 
Publikrekord, ca 1.100 personer såg matcherna. År 1974 tog HIK hem åländska mästerskapet 
Under flera år var det problem med tränarfrågan och 1976 var träningsfliten nästan noll, 
spelprogrammet ändrades flera gånger och två lag gick ur serien redan innan den började. 
Samma år var målskyttarna Annea Forsström med 19 mål och Benita Byberg med 6 st. Och 
upptändarramsan löd ”vem är vackrast, vem är bäst, vem är det som vinner mest? HIK”: 
I november 1991 godkände HIK IFFK:s anhållan om fri övergång mellan IFFK-HIK. 
Spelarna skall går tillbaka till HIK igen före övergång till annan klubb. 
 
Guldbollen gick  1977 till Annea Forsström. 
Flickfotbollen har blivit populär och 1978 tränade 22 tjejer från 7 - 14 år. Men återigen har 
man haft problem med tränarsysslan. 



1981 spelade laget igen i FBF:s grundserie och det nämns att trots att laget är mycket ”ungt” 
har dom spelat med mycket ansvar och man spelade 7 matcher i i grundserien och framtiden 
såg mycket ljus ut. 
1982 nämns Anna-Lena Blomqvist som en av nyckelspelarna i både flick och damlaget. Hon 
fick på hösten möjlighet att deltaga i Finlands Bollförbunds granskninsläger för kommande 
landslag. Förutom att Anna-Lena fick pris som bäste spelare fick Camilla Lönnblad pris för 
bästa träningsflit, Lene-Maj Eriksson för bästa målvakt, Ramona Häger framstegspris. 
Kaj Backas som tränat damlaget har nu gått över till A-laget. Som ny tränare kom Owe 
Sjöblom men han stannade endast ett år. 1987 fick Ramona Josefsson både bästemanspris och 
bästa målskytt. 
Samma år skickades en ansökan till Svenska Fotbollsförbundet angående spel i svenska 
serien. 
1988 steg damlaget till div. I, det är den högsta serien som ett HIK-lag någonsin spelat i. Nya 
tränare blev Kurt ”Kurre” Hedborg och Lennart ”Ekis” Ekstrand. Bäste spelare och 
guldbollskandidat blev Annica Mattsson. 
1989 fick Ramona Ahlqvist bästemanspriset och bästa målskytt var Jana Mattsson. 
Therese Båga slutade träna flickorna och Chris Karlsson tog över. I div. I tabellen vid 
säsongens slut låg man på sista plats. 
1991 försvann HIK damfotbollen eftersom man inte steg till div. I och då övergick flickorna 
till IFFK och fick där spela i div. I. Flickorna började så småningom träna tillsammans med 
pojkarna. Under året godkände HIK IFFK:s anhållan om fri övergång mellan klubbarna med 
tillägg att spelarna skall gå tillbaka till HIK före  
övergång till någon annan klubb. 
1999 spelade tjerna Jessica Sundqvist, Jessica Josefsson, Johanna Mattsson och Ulrika 
Jansson i FCÅland. BL.a. blev Jessica Sundqvist bäste målskytt med 14 mål och Johanna 
Mattsson två med 12 mål. Under året  hade HIK sexton tjejer som tränade tillsammans. 
Annica Mattsson, Catrin Häggblom och Jessica Sundqvist var tränare. 
Under året 2000 tränade tjejerna tillsammans med JIK hela året. 
 
En uppskattad insats har i många år gjorts av Anne-Maj Mattsson som har handhaft 
föreningens bokföring men istället för att lyfta arvodet har hon skängt det till damfotbollen. 
Detsamma har också Gun Andersson och även Solveig Ahlqvist gjort gällande kioskrörelse 
dvs. ev. vinst har tillfallit damfotbollen. En annan dam som gjort mycket för föreningen är 
Kajsa Mattsson som bl.a. i många år handhaft tvätt av spelarskjortor. 
 
Skidningen har varit en stor del av verksamheten i Hammarlands Idrottsklubb. 
 
Det började redan under tiden då verksamheten löd under Hammarlands Ungdomsförenings 
idrottsavdelning. 
 
Man kunde läsa en annons i Tidningen Åland nr 41 av den 8 april 1941 enligt följande: 
 
HUIA inbjuder härmed alla intresserade skidåkare till individuell tävlan Annandag påsk kl 2 
e.m. om den av handlare Hugo Andersson, Aron Jansson och Walter Wåge till HUIA skänkta 
vandringspokalen. Tävlingen är öppen för såväl damer som herrar över 16 år, sträcka 25 km. 
Anmälan, start och mål vid Andelshandeln i Kattby. 
HUIA anordnar Danssoare å Hammarbo Annandag påsk kl 20.30, Entre 8.- 
 
Den 10 april 1941 var en notis införd i Tidningen Åland nr 42 om denna händelse. 
 



Hammarlands Ungdomsförenings idrottsavdelning har utfärdat en inbjudan till intresserade 
skidåkare att ställa upp i en individuell tävlan Annandag påsk kl 2 e.m. om den av handl. 
Hugo Andersson, handl. Aron Jansson och handl. Walter Wåge till HUIA skänkta 
vandringspokalen. Tävlingen är beträffande detta pris öppen endast för män och skidsträckan 
är 25 km. 
För damer anordnas en särskild tävlan på en 10 km lång bana. Några idrottsintresserade 
personer i Hammarland ha även för denna kategori donerat ett vandringspris, om vilket det nu 
för första gången skall tävlas. 
Utom vandringsprisen utdelas flere individuella pris, och den arrangerande föreningen hoppas 
att tävlingen skall samla många deltagare. 
 
I Tidningen Åland nr 45 fanns resultaten från tävlingen. 
 
HUIA:s skidtävlingar i måndags samlade endast ett fåtal deltagare. 
ett sannskyldigt töväder rådde och det var nästan omöjligt att lösa vallningsproblemet på ett 
tillfredsställande sätt. 
25 km   
1. Elmer Karlsson IFK 2.19.9 
2. Hilding Mattsson HUIA 2.23.3 
3. R Reymers HUIA 2.25.3 
den fjärde deltagaren Erhard Andersson från SIF avbröt ca 2 km från målet….. 
För denna kategori hade hade handlarna Andersson, Jansson, Wåge i Hammarland donerat ett 
vackert vandringspris vilket nu för ett år framåt tillföll Karlsson från Mariehamn. 
 
10 km  
1. Sylvia Lindfors IFK 1.13.35 
2. Gurli Jansson HUIA 1.17.40 
3. Agnes Broman IFK 1.20.05 
……publik 200 personer, prisutdelare Frank Karlsson. 
 
 
Under 1950-talet var skidintresset i föreningen stort och livligt, med mycket snörika vintrar. 
Här följer ett utdrag ur verksamhetsberättelsen för år 1959. 
Skidsäsongen inleddes med att föreningen den 18 jan. stod som värd för distriktstävlingar. 
Många av föreningens D-juniorer deltog, jämte en C-junior. 
Föreningen representerades även den 25 jan. i Jomala-Hindersböle vid distriktstävlingar. 
Vid distriktstävlingarna 7-8 febr. i Mariehamn placerade sig föreningens medlem Birger 
Bergman som etta i B-juniorernas backhoppning och i den kombinerade tävlingen. 
Även vid övriga distriktstävlingar under vintern var föreningen representerad. 
Den 28 febr. och 1 mars stod föreningen som värd för de sedvanliga Hammarspelen, som 
denna gång kom att avsluta skidsäsongen i landskapet på grund av vårens tidiga ankomst. 
Även för Hammarspelen var vintern och snön i knappaste laget, men tävlingarna kunde dock 
fullföljas sen snöskottarlagen varit i flitig verksamhet. Dock gick spåren stundom över vårlig 
barmark och här och var över små insjöar. Men deltagare och kämpahumör saknades ej, och 
även publiken var rätt så talrik i det soliga och milda vårvädret. Även föreningens medlemmar 
kämpade tappert i spåren och nämnas må Frebbenby folkskolas första placering i 
skolstafetten. 
Backhoppningen lämnades detta år ”där-hän”. 
 



För att kunna bilda sig en uppfattning om hur stora Hammarspelen var och hur många 
personer som var involverade i arrangemanget följer här ett utdrag ur protokollet från allmänt 
möte den 13 febr. 1959 i Näfsby folkskola. 
    

§ 1 
Ordf. hälsade alla närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. 
   -- 
   § 7 
Beträffande arrangemangen av årets Hammarspel bestämdes följande: 
I den händelse det finns möjligheter att anordna backtävlingar och kombinerade tävlingar 
ålades backutskottets ordf. Birger Bergman backens iståndsättande. 
Att ansvara för spårens upprätthållande och utmärkning valdes Alf Bergman. 
Bastueldning och flaggning:  Torsten Nordlund 
Målet och stängerna:  Göran Blomkvist 
Varningsskyltarna:  Lidolf Svenblad 
Parkeringsplatserna:  Lidolf Svenblad 
Ombesörja ordningsmän: Sigfrid Karlsson 
Biljettförsäljningen:  Mauritz Helander 
Servering och försäljning: Göran Blomqvist 
Korvförsäljningen:  Gustav Bergman 
Nummerlappstillvaratagare: Stig Mattsson 
Logiordnare:  Olle Olofsson 
Speaker:   Olle Olofsson 
Prisanskaffare:  Göte Karlsson, Lidolf Svenblad 
Protokollskivare, tidtagare, starter: Robert Söderlund, Aldur Sundqvist, Göte Karlsson, 

Lidolf Svenblad, Birger Granskog, Erik Vennström, 
Jan Gustavsson 

Mottagare av anmäln (föreningsvis) Lidolf Svenblad (senast onsd. den 25 febr.) 
Lottning av startnumrorna: Robert Söderlund, Lidolf Svenblad, Göte    Karlsson, 

Alf Bergman 
Annonsering i tidn Åland: Lidolf  Svenblad 
Ombesörja backdomare: Göte Karlsson 
Biljettpris: Vuxna 200.- barn 100.- 
 
 § 8 
Ordf. förklarade mötet avslutat. 
 
 
 
 
1960 hölls Hammarspelens backhoppning i scouternas nyuppförda hoppbacke i Frebbenby. 
Året därpå kunde inga tävlingar hållas p.g.a. mild, snöfattig vinter. 
I mitten på 60-talet var intresset åter stort och lockade 40 deltagare till en klubbtävling. 
Hammarspelen hade 270 starter och Hammarland blev bästa kommun två år i rad i 
riksskidningen. 
 
 
I början av 1970-talet var det dåligt med snö. Hammarspelen fick år 1971, 1972 och 1973 
anordnas enbart som endagstävlingar. Två skidskyttetävlingar anordnades i samarbete med 
Hammarlands Jaktvårdsförening. 



1976 kunde Hammarspelen arrangeras igen. Nya banor om 3,5 km och 5 km har dragits i 
Tattarbergen runt Vestmyra Träsk. 
Första klubbtävlingen hölls vid Blomqvists sandgropen med 44 deltagare och den andra 
klubbtävlingen lockade 59 deltagare. 
Året därpå hade Hammarspelen 112 deltagare på lördagen och 156 deltagare på söndagen. Tre 
klubbtävlingar ordandes med 30 deltagare i medeltal. 
1978 togs den upplysta motionsbanan i bruk och Anders Mattsson blev Hammarloppsvinnare. 
Den första av de sex klubbtävlingarna som hölls 1979 var på Långträsk och Hammarspelen 
hade totalt 350 deltagare. 
 
 
Hammarspelen och fyra klubbtävlingar arrangerades 1980. I tävling utom Åland vann Klas-
Göran Jansen första pris i 10 km oldboys ö. 45 år under SFI i Borgå. 
Trots snöbrist, men tack vare många duktiga snöskottare kunde Hammarspelen hållas 1981. 
 
Hammarspelen gick av stapeln 1982 och även en rullskidtävling med start och mål vid 
Hammarvallen via Lillbolstad. 
1983 skulle skidskyttestafett hållas i januari, men hölls istället i hällande regn på 
Jomalabanan. En nattorientering ordnade föreningen, med en Jomalakarta, med start i 
Djäkenböle. Trettio personer startade totalt, från Åbo kom tolv av deltagarna, som var på 
träningsläger på Åland. Till Hammarspelen byggdes en korv- och saftkiosk. 
1984 var det mycket snö, så det blev fem poängtävlingar och Hammarspel, Det har tillverkats 
tio stycken egna skidskyttetavlor, men det fattas en permanent plats att förvara dem på. 
Föreningen har fått en egen orienteringskarta över sydvästra Hammarland. 
I januari 1985 var temperaturen runt –30 grader kallt så poängtävlingarna, åtta stycken, 
anordnades mellan den 2 februari och den 4 april. Även Hammarspelen hölls detta år. 
Under 1986 kunde 11 poängskidningar hållas med den första tävlingen den 11 december 1985 
och den sista tävlingen hölls den 20 mars året därpå. En av  poängtävlingarna 
uppmärksammades av lokal-TV. De nya banorna håller på att färdigställas. Hammarspelen 
anordnades. I tävling utom Åland placerade Daniel Blomqvist sig på en tredje plats i FSS i 
Ingå. HIK fick en egen världsmätare genom Klas-Göran Janssen i veteran-VM i Lake Placid, 
USA. Finlands stafettlag H-50 fick guld. 
1987 arrangerades de senaste Hammarspelen och de skidades på de nya banorna. Tio 
poängtävlingar hölls med i medeltal 24 deltagare. 
 
 
Under nästan hela 1990-talet hölls knappast några tävlingar alls, bara någon enstaka 
poängtävling, på grund av snöbristen. Istället jobbades det på banorna med röjning och 
utkörning av spån. 
Från Hammarland har ett gäng skidentusiaster deltagit i Vasaloppet,Öppet Spår och Tjejvasan  
i Sverige. I brist på snö har de fått träna på rullskidor. 
1999 hölls fem poängtävlingar med i genomsnitt 7 deltagare. HIK arrangerade en 
distriktstävling på Hammarvallen med 35 deltagare. 
 
 
Tjugonhundratalet har börjat dåligt för skidåkarna på grund av de nu allt vanligare snöfria 
vintrarna. Vi önskar att det skall bli ändring på detta, så alla kan få utöva denna trevliga sport. 
  
Till sist kan nämnas att Dala-Järna JK från Dalarna, som HIK tidigare haft fotbollsutbyte 
med, kom med en trupp på tjugofyra personer till Hammarspelen. Vi får hoppas att det inte 



var enda gången vi såg de trevliga Dala.Järna gänget i Hammarlands skogarna. Bl.a. Sven-
Erik Danielsson skidade som E-junior och vann den klassen. Han har som äldre också vunnit 
Vasaloppet. 
 
Innebandy  
Innebandyn nämndes i årsberättelsen 1990 ”har inte haft någon stor verksamhet”. 
1993 konstaterades att innebandyn är en av dom största sporterna på Åland. HIK:s juniorer 
tränar en gång i veckan i Näfsby skola. Sektionen bestod av Tony Danielsson coh Kjell 
Sjöblom. 
1994 tränade ett 30-tal ivriga trixare i Näfsby skola. 
På styrelsemötet den 24/9 -96 diskuterades innebandyn inom föreningen som just då pågick i 
skolans regi med fritidsledaren som tränare. För att finansiera träningshyrorna skall 
bingolotter säljas.  
1998 nämndes i årsberättelsen att innebandyn deltar i många serier och har så många 
verksamma lag  vilket gör att kostnadsbilden känns tveksam. Speciellt poster som hallhyror 
måste hållas under kontroll och intäkterna till sektionen bör hållas minst på den nivå de är nu 
för att verksamheten skall kunna bedrivas i den omfattning man har nu. 
1988, innebandyn har inte trots flera påminnelser presterat någon verksamhetsberättelse 
 
Volleyboll 
Under 1979 har det varit en livlig säsong för volleybollen, åtmonstone påd damsidan. 
1981 nämns som ett mycket bra år för damlaget och man hoppas få komma till Vikingaåsen  
där träningsmöjligheterna är bättre. 
Efter fem år i korpserien vann HIK 1983. Man tränade tillsammans med JIK i Vikingaåsens 
skola. 
Under 1987 började man med mixedvolley som blev så populärt att man kunde ställa upp med 
två lag och ändå ha avbytare. Under sommaren tränade man på Hammarvallen och någon 
tränare har inte behövts. 
 
Utskott 
1988  Elisabeth Söderlund, Louise Sjöberg, Solveig Ahlqvist och Lise-Lott Nordman-Carlson 
1989 samma som ovan 
1990  samma som ovan 
1999 noterades att volleybollen fortsätter som tidigare på motionsnivå 
 
Fest o reklamutskott 
1976 var Annea Forström, Ann-Lis Wickström, Stig Jansson och Pelle Gustavsson 
medlemmar i reklamutskottet och med god hjälp av Gun Andersson och Jan-Erik Eriksson 
fick man fram ett programblad med belåtenhet. I festutskottet var Lasse Häggblom ordf. med 
hjälp av Henry Karlsson, Stig Mattsson, Bertil Holmqvist, Charlotte Andersson och Anneli 
Båge. Dom ordnade 5 st ungdomsdanser det året och höll 5 möten, i juli gick sommarfesten 
av stapeln med dragplåster som ”Grus i dojan”. 
 
 
Styrelsens sammansättning 
 
Styrelsens sammansättning   
1941 Frank Karlsson, ordf.    
 Wiking Granskog, sekr. 
 Hilding Mattsson 



 Karl Sundqvist 
 Gunnar Jansson 
 Olle Mannerström 

Holger Henriksson 
 

Wiking Granskog, sekr. 
1942 Hilding Mattsson 
 Karl Sundqvist 
 Gunnar Jansson 
 Olle Mannerström 
 Holger Henriksson 

 
1943 Frank Karlsson, ordf. 
 Viking Granskog, sekr. 
 Hilding Mattsson 
 Karl Sundqvist 
 Gunanr Jansson 
 Gideon Larsson 
 Fjalar Karlsson 
 
1944 Frank Karlsson, ordf. 
 Viking Granskog, sekr. 
 Hilding Mattsson 
 Karl Sundqvist 
 Gunnar Jansson 
 Fjalar Karlsson 
 Gideon Larsson 

 
1945 Frank Karlsson, ordf. 
 Viking Granskog, sekr. 
 Hilding Mattsson 
 Gunnar Jansson 
 Fjalar Karlsson 
 Gideon Larsson 
 Aldur Sundqvist 
 
1946 Gideon Larsson, ordf. 
 Viking Granskog 
 Aldur Sundqvist 
 Gunnar Jansson 
 John Gustavsson 
 Fjalar Karlsson 
 Birger Granskog 
 
1947 samma som ovan 
 
1948 samma som ovan 
 
1949 Aldur Sundqvist, ordf. 
 Viking Granskog, sekr. 



 John Gustavsson 
 Birger Granskog 
 Gunnar Jansson 
 Faste Karlsson 
 Alf Sundqvist 
 
1950 Aldur Sundqvist, ordf. 
 John Gustafsson 
 Alf Sundqvist 
 Johannes Byberg 
 Lidolf Svenblad 
 Gustav Karlsson 
 Ingmar Eriksson 
 
1951 Inge-Aldo Lefvendal, ordf. 
 Aldur Sundqvist 
 John Gustavsson 
 Ingmar Eriksson 
 Göte Karlsson 
 Gustav Karlsson 
 Johannes Byberg 
 
1952 Aldur Sundqvist, ordf. 
 Ingmar Karlsson 
 Göte Karlsson 
 John Gustavsson 
 Gustav Karlsson 
 Ingmar Eriksson 
 Johannes Byberg 
 
 
1953 Aldur Sundqvist, ordf. 
 Johannes Byberg 
 Göte Karlsson 
 John Gustavsson 
 Gustav Karlsson 
 Hilmer Mattsson 
 
1954 Lidolf Svenblad, ordf. 
 Aldur Sundqvist 
 Johannes Byberg 
 Göte Karlsson 
 Ingmar Karlsson 
 Herbert Andersson 
 John Gustavsson 
 
1955 Jan Sundberg, ordf. 
 Lidolf Svenblad, sekr. 
 Aldur Sundqvistviceordf. 
 Johannes Byberg 



 Göte Karlsson 
 John Gustavsson 
 Sigfrid Karlsson 
 
1956 Lidolf Svenblad, ordf. 
 Göte Karlsson 
 Jan Sundberg 
 Sigfrid Karlsson 
 Aldur Sudnqvist 
 Johannes Byberg 
 Bengt Wiljanen 
 
1957 Bengt Wiljanen, ordf. 
 Lidolf Svenblad 
 Robert Söderlund 
 Göte Karlsson 
 Aldur Sudnqvist 
 Anders Andersson 
 Sigfrid Karlsson 
 
1958 Robert Söderlund, ordf. 
 Lidolf Svenblad 
 Anders Andersson, kassör 
 Sigfrid Karlsson, sekr. 
 Göran Blomqvist 
 Aldur Sundqvist 
 Göte Karlsson, viceordf. 
 
1959 Robert Söderlund, ordf. 
 Göte Karlsson, viceordf. 
 Stig Jansson 
 Mauritz Helander 
 Birger Granskog 
 Lidolf Svenblad, kassör 
 Torsten Nordlund,sekr. 
 
1960 Robert Söderlund, ordf. 
 Göte Karlsson, viceordf. 
 Torsten Nordlund, sekr. 
 Mauritz Helander 
 Bengt Häger 
 Atle Andersson 
 Lidolf Svenblad, kassör 
 
1961 Robert Söderlund, ordf. 
 Atle Andersson 
 Mauritz Helander, kassör 
 Göte Karlsson, viceordf. 
 Lidolf Svenblad 
 Kurt Blomqvist 



 Torsten Nordlund, sekr. 
 
1962 Robert Söderlund, ordf. 
 Holger Nordblom 
 Torsten Nordlund 
 Mauritz Helander 
 Kurt Blomqvist, kassör 
 Göte Karlsson, viceordf. 
 Atle Anderssonsekr. 
 
1963 samma som ovan 
 
1964 Robert Söderlund, ordf. 
 Holger Nordblom 
 Torsten Nordlundvice ordf. 
 Mauritz Helander 
 Ranold Melander 
 Kurt Blomqvist, kassör 
 Atle Andersson, sker. 
 
1965 Robert Söderlund, ordf. 
 Kurt Blomqvist, kassör 
 Holger Nordblom 
 Atle Andersson, sekr. 
 Lidolf Svenblad 
 Torsten Nordblom, viceordf. 
 Ranold Melander 
 
 
1966 samma som ovan 
 
1967 samma som ovan 
 
1968 Robert Söderlund, ordf. 
 Holger Nordblom 
 Atle Andersson, sekr. 
 Kurt Blomqvist, kassör 
 Lidolf Svenblad, viceordf. 
 Hemming Andersson 
 Stig Mattsson 
 
1969 Anders Granskog,ordf. 
 Hemming Andersson, vicesekr. 
 Stig Mattsson, viceordf. 
 Kurt Blomqvist, kassör 
 Lidolf Svenblad 
 Holger Nordblom 
 Robert Söderlund, sekr. 
 
1970 samma som ovan 



 
1971 samma som ovan 
 
1972 Jan-Erik Eriksson, ordf. 
 Stig Mattsson,kassör 
 Anders Granskog, sekr. 
 Lars-Olof  Svenblad, viceordf. 
 Kerstin Jansén 
 Gunvor Holmström, vicesekr. 
 Ole Mattsson 
 
1973 Jan-Erik Eriksson, ordf. 
 Stig Mattsson, kassör 
 Lars-Olof Svenblad,  
 Ole Mattsson 
 Ann-Britt Byberg 
 Gun Karlsson 
 Hemming Gustavsson 
 
1974 Jan-Erik Eriksson ordf. 
 Stig Mattsson, kassör 
 Ole Mattsson,  
 Gun Andersson, sekr. 
 Henry Karlsson, viceordf. 
 Henry Svenblad 
 Ann-Lis Henriksson 
 
1975 Jan-Erik Eriksson, ordf. 
 Ole Mattsson, 
 Henry Karlsson, viceordf. 
 Henry Svenblad 
 Gun Andersson, sekr. 
 Bengt Häger 
 Stig Nordblom 
 
1976 Jan Hansson, ordf. 
 Ole Mattsson 
 Bengt Häger, vicerodf. 
 Henry Karlsson 
 Stig Nordblom 
 Charlotte Andersson, sekr. 
 Lasse Häggblom 
 
1977 Gun Andersson, ordf. 
 Bengt Häger 
 Ole Mattsson 
 Stig Nordblom 
 Charlotte Andersson, sekr. 
 Jan-Erik Eriksson, viceordf. 
 Sven-Erik Mattsson 



 
1978 Jan-Erik Eriksson, ordf. 
 Ole Mattsson 
 Stig Nordblom 
 Charlotte Andersson, vicesekr. 
 Martin Nordlund 
 Anne-Maj Mattsson, sekr. 
 Jan Hansson, viceordf. 
 
1979 Jan Hansson, ordf 
 Ole Mattsson, mat.förvaltare 
 Anne-Maj Mattsson, sekr. 
 Charlotte Andersson, vicesekr 
 Stig Nordblom, viceordf. 
 Martin Nordlund 
 Jan-Arthur Josefsson 
 
1980 Stig Mattsson, ordf. 
 Ole Mattsson 
 Henry Svenblad, viceordf. 
 Veronica Granlund, vicesekr. 
 Jan-Arthur Josefsson, sekr. 
 Kjell Koskinen 
 Martin Nordlund 
 
1981 Stig Mattsson, ordf. 
 Henry Svenblad, viceordf. 
 Ole Mattsson 
 Kjell Koskinen 
 Ralf Laine 
 Sverker Jansson, vicesekr. 
 Susanne Skogberg, sekr. 
 
1982 Henry Svenblad, ordf. 
 Ole Mattsson 
 Stig Mattsson, vicesordf. 
 Ralf Laine 
 Kjell Koskinen, vicesekr. 
 Susanne Skogberg, sekr. 
 Jan Hansson 
 
1983 samma som ovan 
 
1984 Henry Svenblad, ordf. 
 Kjell Koskinen, viceordf. 
 Ole Mattsson 
 Harry Holmberg 
 Dan Bergman, vice sekr. 
 Lillemor Eckerman, sekr. 
 Erik Danielsson 



 
1985 Tore Jansson, ordf. 
 Henry Svenblad, viceordf. 
 Dan Bergman, vicesekr. 
 Lillemor Eckerman, sekr. 
 Kjell Koskinen 
 Erik Danielsson 
 Ralf Laine 
 
1986 Tore Jansson, ordf. 
 Henrik Lindroos 
 Lilly-Ann Eriksson 
 Martin Nordlund 
 Dan Bergman, vicesekr. 
 Henry Svenblad, viceordf. 
 Lillemor Eckerman, sekr. 
 
1987 Anne-Maj Mattson, ordf. 
 Henry Svenblad, viceordf. 
 Henrik Lindroos 
 Lillemor Eckerman, sekr. 
 Tore Jansson, vicesekr. 
 Martin Nordlund 
 Magnus Eriksson 
 
1988 Ole Mattsson, ordf. 
 Christer Karlsson, viceordff. 
 Tore Jansson 
 Martin Nordlund 
 Kjell Häggblom 
 Henrik Lindroos 
 Lise-Lott Nordman-Carlson 
 
1989 Ole Mattsson, ordf. 
 Christer Karlsson, viceordf. 
 Annica Mattsson 
 Britt-Marie Jansson, ivcesekr. 
 Martin Nordlund 
 Kjell Häggblom 
 Lise-Lott Nordman-Carlson, sekr. 
 
1990 Ole Mattsson, ordf. 
 Christer Karlsson, viceordff. 
 Martin Nordlund 
 Britt-Marie Jansson, vicesekr. 
 Kjell Häggblom 
 Gunni Mattsson 
 Lise-Lotte Nordlund- Carlson, sekr. 
 
1991 Ole Mattsson, ordf. 



 Christer Karlsson, viceorf. 
 Martin Nordlund 
 Britt-Marie Jansson, vicesekr. 
 Anders Andersson 
 Lise-Lotte Nordman-Carlson, sekr. 
 Gunni Mattsson 
 
1992 Ole Mattsson, ordf. 
 Christer Karlsson, ivceordf. 
 Martin Nordlund 
 Britt-Marie Jansson, vicesekr. 
 Anders Andersson 
 Lise-Lotte Nordlund-Carlson, sekr. 
   Ann-Lis Wickström 
 
1993 Ole Mattsson, ordf. 
 Christer Karlsson, viceordf. 
 Martin Nordlund  
 Anders Andersson 
 Britt-Marie Jansson, vicesekr. 
 Jan Hansson 
 Lise-Lotte Nordman-Carlson, sekr. 
 
1994 Ole Mattsson, ordf. 
 Jörgen Ekebom 
 Anders Andersson 
 Britt-Marie Jansson, vicesekr. 
 Christer Karlsson, viceordf. 
 Martin Nordlund 
 Lise-Lotte Nordman-Carlson, sekr. 
 
1995 Ole Mattsson, ordf. 
 Britt-Marie Jansson 
 Christer Karlsson, viceordf. 
 Anders Andersson 
 Martin Nordlund 
 Jörgen Ekebom 
 Gunni Mattsson 
 
1996 Ole Mattsson, ordf 
 Britt-Marie Jansson 
 Christer Karlsson 
 Anders Andersson 
 Jörgen Ekebom 
 Kristina Laine 
 
1997 Ole Mattsson, ordf. 
 Marina Eriksson 
 Monica Häggblom 
 Christer Karlsson 



 Anders Andersson 
 Bjarne Gällroos 
 Yngve Helin 
 
 
1998 Christer Karlsson, ordf.  
 Ole Mattsson, viceordf. 
 Bjarne Gällroos, sekr. 
 Marina Eriksson, vicesekr. 
 Monika Hägblom 
 Yngve Helin 
 Per-Ove Karlsson 
 
1999 Christer Karlsson, ordf.  
 Ole Mattsson, viceordf 
 Ingmar Sundqvist 
 Marina Eriksson 

Yngve Helin 
Monika Hägblom sekr. 
Niklas Wasen  
Louise Sjöberg, kassör 
 

2000 Christer Karlsson, ordf.  
 Ole Mattsson, viceordf 
 Yngve Helin 
 Ingmar Sundqvist vicesekr. 
 Niklas Wasen 
 Stig-Erik Kalm 
 Monika Hägblom sekr. 

Louise Sjöberg, kassör 
 
2001 Christer Karlsson, ordf.  
 Ole Mattsson, viceordf 
 Stig-Erik Kalm 
 Yngve Helin 
 Monika Hägblom sekr 
 Ingmar Sundqvist 
 Niklas Wasen 
 Louise Sjöberg, kassör 
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