Årsmötet 15 juni 2021
Pandemin påverkade verksamheten – på gott och ont
I ett soldränkt Järvsöbaden den 15 juni avhandlades 2021 års årsmöte för Hälsinglands
Idrottshistoriska Sällskap. Ett årsmöte som präglades av såväl sorg som glädje. Två
uppskattade medarbetare hade gått bort och två guldmedaljörer fick äntligen ta emot
hyllningarna för insatser under de två senaste åren.
Ordförande Lars Hedlund höll en parentation och tyst minut över Leif Flodin och Janne
Olsson. Båda uppskattade medlemmar i vårt sällskap, som lämnade oss under
verksamhetsåret. Minnesord över dessa finns att läsa i Idrottsminnen nr 4 december 2020
(Leif) och nr 2 maj 2021 (Janne).
Rutinerade Gunnar Högberg från Ljusdal valdes att leda årsmötet som i övrigt gick i gladare
toner.
Kvällens höjdpunkt var naturligtvis utdelandet av Hälsingeguldet. Både för 2019 och 2020.
På grund av coronapandemin hade även denna tradition fått stå tillbaka.
Skidorienteraren Erik Rost, Alfta-ÖSA OK för Hälsingeguldet 2019 och Edsbyns IF Bandy för
Hälsingeguldet 2020, mottagaren var bandybasen Stefan Karlsson. Båda dessa fick motta
välförtjänta hyllningar för insatserna för Hälsingeguldet för respektive år.
Läs mer om motiveringarna till gulden i annan artikel.
Mottagare av det forskarpris som också brukar delas ut för specielle insatser under året, blev
Leif Sundell, Ljusdal. Motivering ”För utomordentligt värdefullt arbete med att dokumentera
Hälsinglands Idrottshistoria” Det är bara att gratulera Leif Sundell.
Dagordningen flöt lika lugnt och stilla som Ljusan genom Järvsö. Det blev idel omval över
hela fältet, samt fyllnadsval i styrelsen för 1 år, där bortgångne Leif Flodins gamle
arbetskamrat Christer Stridh kliver in.
Ska man se någon positiv inverkan på verksamheten av coronan, kan möjligen de minskade
utgifterna vara. Det negativa förstås är att inga caféträffar, idrottsresa eller andra öppnare
möten kunnat genomföras.

Innan mötet avslutades bjöd gamle hinderlöparen och
idrottshistorikern Erik Wiger på en lång och oerhört
intressant, rolig och överraskande berättelse om
Finnkampens historia. Han lyckades föra oss ända tillbaka
till1600-talet och kunde ändå finna bakgrunder till
fiendskap mellan länder som senare blivit kamratskap.
Dock med fighter på största allvar.
Erik fick också motta den åtråvärda Hälsingebocken för sin
underhållande berättelse.
Kaffe och Järvsöbadens goda bullar avnjöts innan vi
skiljdes åt.
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