HIHS Stockholmsresa 20 - 21 sept. 2017.
Årets resa gick i fotbollens tecken och vad passade bättre, när Hälsinglands Fotbollförbund
fyller 100 år, än detta upplägg, som blev mycket uppskattat av de 32 deltagarna ( nytt rekord
med 8 pers.). Resan startade från Hudiks resecentrum kl.09:00 på onsdagmorgon med stopp i
Njutånger, Enånger och Söderhamns resecentrum för upphämtning av resterande deltagare.
Efter fikastopp på Gävlebro fortsatte vi färden mot Sthlm och Frösunda restaurant med ett
ofrivilligt stopp efter vägen på ca en timme pga en trafikolycka. Vid 14.30 intog vi kyckling
med ris och mangosås hos hudiksonen Magnus Olofsson och hans anställda.
Sedan styrde vi kosan mot Djurgårdens träningsanläggning vid Kaknästornet, där sportchef
Bosse Andersson och klubbchef Henrik Berggren tog emot och på ett intressant och lättsamt
sätt berättade om Djurgårdens uppbyggnad och fotbollsfilosofi. Idag skall man sälja till Kina
eller Ryssland om man vill få ordning på ekonomin eller också kvalificera sig för Europe eller
Champions league vilket är årets målsättning för A-laget.

Genom Sthlms centrum tog vi oss upp till Tele2 Arena för kvällens match mellan mittenlagen
Hammarby och IFK Göteborg inför 20650 åskådare. En ganska slätstruken match som
Hammarby vann med 2-1 tack vare bra målvaktsarbete av Johan Wiland.
Vid 22-tiden nådde vi Bosöns idrottscentrum, där vi inkvarterades i ”Ledaren” i 4-bäddsrum.
Torsdagen började med en utmärkt frukost och utcheckning. KL. 10 tog pigga Sofia Hast,
med förflutet i Bergsjö, Gnarp och Hassela, oss ut på en intressant guidningstur runt området.
Vi passerade rektorsvillan, där ingen rektor ville bo eller rättare sagt deras fruar. In i Paul U
Bergströms residens, innan han sålde det till Riksidrottsförbundet med en härlig utsikt över
Askrikefjärden. Bosön är idag anpassat för de flesta idrotter och utvecklas och förbättras hela
tiden. Ca. 100 personer har idag sin anställning därute.

Efter tack och applåder till Sofia åkte vi till Friends arena och Mall of Scandinavia.
Vi hade ca. en timmes frihet, innan en utsökt lunch på restaurant Grenoli och med 4 olika
rätter att välja på och med bilder på väggarna av våra första fotbollsproffs Gunnar Nordahl
och Gren och Nils Liedholm.

Efter lunch besökte vi SFF:s kansli, där informationschefen Jonas Nystedt tog emot och
berättade och visade film om arenabygget och förbundets syn på fotboll i stort. ALLA ÄR
OLIKA OLIKA ÄR BRA. Alla skall få delta oavsett kön, nationalitet, religion,
funktionsnedsättning m.m. Herrlandslagets ass. förbundskapten Peter Wettergren passerade
förbi och hoppades och trodde på seger mot Luxemburg. Passerade förbi gjorde även Lars
Hedlunds efterträdare som IT-chef, som dagen till ära fyllde år och uppvaktades av oss med
sång och hurrarop.

Därefter tog vi en promenad över till Friends arena, där Sune Hellströmer, numera konsult till
SFF ang. arenan och fastighetsbolagets direktör tog emot. Sune berättade att SFF nu äger 33,3
% av arenan. Vid vårt besök höll den på att göras om till speedwayarena. Mellan 20 och 30
fotbollsmatcher och lika många event av olika slag äger rum där per år. Publikkapaciteten vid
fotboll är 50000 åskådare och vid konserter mellan 65 – 75000.
Vi fick ta en titt in i landslagets omklädningsrum, de och AIK har fina
omklädningsrum, medan motståndarnas är betydligt enklare. Vi tog
även en titt in i presscentret där intervjuer sker och Janne Andersson
presenterar sina landslagstrupper.
Den dubbelfiliga gatan under arenan, där bl.a. spelarbussarna kör in
och släpper av spelarrna, kan vid hästtävlingar göras om till stall för
upp till 300 hästar.

Efter denna intressanta guidning styrde vi norrut igen med stopp på Lötens IP i Uppsala, där
IK Sirius har sin träningsverksamhet. F.d. proffset och söderhamnsbördige Petter Hansson tog
emot, bjöd på kaffe och berättade om Sirius ungdomsakademi, där han nu är chef. De är
indelade i tre grupper 10-13,14-15 och 16-19 år, där kraven hela tiden höjdes och där en del
spelare i den äldsta gruppen fått pröva på A-lagsspel.

Nu återstod bara ett fikastopp vid Gävle Bro, innan två intressanta dagar var till ända för 32
nöjda medlemmar, som återvände till Söderhamn och slutmålet Hudik, som vi nådde vid 22tiden.
Tack vare Lars Hedlunds fina kontakter inom Fotbollsförbundet och Erik Wigers kontakter på
Bosön blev vi kungligt mottagna på alla ställen som vi besökte. Leif Styrmans Sverigequiz,
Gömda djur och historier gjorde resvägen lättare men skapade mycket huvudbry.
Ett extra stort tack till våra chaufförer, Tommy Hammarstrand och Kennet Svedén, som säkert
rattade oss till rätta adresser på denna resa.

