
 

 

HIHS Idrottsresa till Dalarna 30 september och 1 oktober 2019. 

 

Måndag klockan åtta lämnade bussen Glysisvallen med några 

morgonpigga Hudiksvallsbor för att via Söderhamn och Bollnäs fortsätta 

mot Dalarna. Vi blev till slut 28 medlemmar som såg fram emot årets 

HIHS-resa. Efter kaffe och fralla i Furudal kom vi till Mora Parken lagom 

till lunch där Rolf Hammar tog emot vid restaurangen. Han var en av 

flera proffsiga guider och föredragshållare som 

vi kom att träffa i Dalarna och det blev resans 

stora behållning. 

Rolf som varit Vasaloppets generalsekreterare 

under 20 år är numera en pigg 71-åring och en 

stor ambassadör för skidsporten över hela 

världen. Han visade oss efter lunch 

Vasaloppets Hus med Vasaloppsmuseet som 

ägs av IFK Mora som också har sina 

föreningslokaler i byggnaden. En filmsalong och 

utställningar i 2 våningar informerade om att det 

första Vasaloppet åktes 1922 med 117 

startande och idag har man över 15.000 

startande i samma lopp och över 60.000 om man räknar alla 12 skidlopp 

som avverkas under vinterveckan. Det tillkommer dessutom 7 cykellopp 

och 5 löplopp så verksamheten i fädrens spår pågår året runt. 1966 

började TV-sändningarna, 1979 tillkom Öppet spår och 1981 Tjejvasan 

över 3 mil på lördagen. Sedan 1986 är bara klassisk skidåkning tillåten. 

På eftermiddagen hann vi också med ett besök i Jalas Arena där Mora 

IK spelar hockey. Lars Lisspers är sedan i somras ordförande i klubben 

och tog emot i en fin kombinerad mötes 

och utställningslokal där vi blev bjudna på 

kaffe. Med sig från styrelsen hade han två 

före detta spelare och ledare, Sven Åke 

”Såja” Jakobsson och Malte Steen.  

Tillsammans berättade de om föreningens 

planering för att återvända till SHL. Man 

jobbade med fyra motton: Stolthet – 

Integritet – Närhet - Glädje.  

Besöket avslutades med en rundvandring i 

Arenan. 

Rolf Hammar 

Lars Lisspers, Mora IK:s ordförande 



 

 

Mora Parken som förutom alla idrottsanläggningar även innehåller hotell, 

restaurang, stugor och camping är en fantastisk anläggning vid Öster 

Dalälven där vi inkvarterades i 7 stugor med 4 bäddar i varje. Vi hade ett 

par timmar på oss för att komma i ordning och för lite avkoppling innan 

middagen serverades klockan 19.  

Rolf Hammar åt med oss och berättade sedan om personliga möten med 

två skidkungar från Dalarna och en kung från Stockholm. Han hade 

också under åren med Vasaloppet träffat storheter inom media, idrott 

och näringsliv. Mycket intressant och många fina bilder som delvis 

stördes av mobilrapporter från Stålmannens VM-guld i diskus. Vid 22-

tiden var vi åter i stugorna för en stunds social samvaro innan vi 

somnade.  

På tisdag morgon var det frost på taken när vi 

plockade åt oss från en frukostbuffé som hade 

allt man kan önska och redan vid niotiden var vi 

på väg till Nusnäs och Dalahästarna. Av två 

konkurrerande företag valde vi Nils Olsson 

Hemslöjd AB där en anställd, som sågat till över 

1 miljon hästar, berättade om tillverkningen. 

Bara hans företag gjorde årligen runt 100.000 

hästar och hade 350.000 besökare och då kan man tänka sig att 

Grannas på andra sidan vägen gjorde lika mycket. Förutom personalen i 

den egna verkstaden har man 40 hemtäljare och 20 hemmålare. Man 

exporterar hästar, i ett dussin färgvarianter, över hela världen och man 

gör också tuppar och grisar. 

Nästa mål var Falun och Sveriges mest kompletta idrottsanläggning på 

Lugnet där man kan utöva 57 olika idrotter. Här anslöt Daniels Sven 

Olsson till lunchen på Scandic och en bättre guide kunde vi inte önska. 

Han är ordförande i Dalarnas Idrottshistoriska 

Förening med en bakgrund som museichef och 

historiker. Efter ett besök uppe vid 

hoppbackarna avverkade vi i rask takt Lugnets 

idrottsanläggningar och kunde bara drömma 

om att få en bråkdel av dessa lokaliteter till 

våra egna hemkommuner. Av Daniels Sven 

lärde vi oss att bergsmännen i Falun år 1792 

anordnade Sveriges första idrottstävling i 

löpning, simning och kast. 1894 hölls de första 

backtävlingarna på samma höjd där dagens 

hoppbackar ligger. 
Daniels Sven Olsson 



 

 

Han tog oss sedan med på en historisk resa genom de gamla kvarteren i 

stadsdelen Östanfors och runt Stora Stöten i Falu Koppargruva innan vi 

avslutade med fika och en genomgång av Dalarnas Idrottsmuseum nere 

i centrum. Man önskar varje idrottsintresserad att få Daniels Sven som 

guide, en mänsklig dator som rabblade årtal och datum och som hade 

svar på alla frågor som ställdes. Vilken kille, 73 år gammal och 

fortfarande aktiv som veteranidrottare! 

Strax efter fyra var vi redan på väg mot avslutningen i Gävle 

för att se Brynäs spela mot Djurgården i nydöpta Monitor 

EPG Arena. Efter en bit mat såg vi Brynäs vinna med 4 - 3 i 

en match med mycket bök och stök. Det var inte snällt gjort 

mot en gammal Djurgårdare.  

Tack vare att Tommy Thyr tog tåget från Gävle till Bollnäs 

och att våra skickliga chaufförer Kennet och Tommy körde 

perfekt, avslutades resan i Hudik 23:30.  

Under hemresan fick HIHS också tillfälle att avtacka en 

styrelsemedlem, som tyvärr inte kunde vara med på 

HIHS årsmötet februari 2019. 

Göran Strömbom blev ordentligt hyllad för sitt arbete i 

styrelsen under många år och belönades med HIHS 

speciella gåva Hälsingebocken.  

 

Avslutar med ett stort tack till arrangörerna Sune Nordh och Leif Styrman 

och till vår alltid representativa ordförande Lars Hedlund, för en mycket 

lyckad idrottsresa 2019. 

 

Anders Skoglund, sekreterare. 

 

 

 

 


