
 

Nu är det klart att Oilquick är med och sponsrar 

även Hälsingeguldet Ungdom 5 år framåt. 

 

När man tänker efter så är det nog dags att Hälsinglands idrottsungdomar får möjligheten att 

efter sin idrottssäsong kunna vara med och konkurrera om ett Hälsingeguld de också. 

Seniorsidan har ju haft möjligheten sedan 1938 att få tävla om utmärkelsen Hälsingeguldet.  

För det blir ju mer och mer att Hälsinglands idrottsungdomar efter sin skolgång söker sig vidare 

för att bättra på sin idrottsliga bana. Det finns idrotter där Hälsingland kanske har bästa 

träningsmöjligheter, då tänker jag på bordtennis, där Söderhamns UIF är en av de ledande 

bordtennisföreningarna i Sverige. Detsamma kan man väl säga om Edsbyns IF i bandy, där 

man har en verklig bredd för bandyungdomarna. Men i många andra idrotter är ungdomarna 

tvungna att söka sig till andra orter där det finns bättre träningsmöjligheter. Det blir säkert svårt 

för Hälsingland att kunna erbjuda träningsmöjligheter för alla olika idrotter, men OilQuick och 

Hälsinglands Idrottshistoriska Sällskap (HIHS) vill försöka att stimulera våra duktiga 

idrottsungdomar att de i alla fall började sin idrottsbana i Hälsingland. Drömmen vore väl att alla 

idrottsungdomar stannar i Hälsingland och fortsätter sin idrottsbana, men det är nog att hoppas 

för mycket.  

Det var Henrik Sonerud, OilQuick  som kom med idén att även idrottsungdomarna skulle få 

möjligheten att tävla om Hälsingeguldet, vilket vi inom sällskapet uppskattade i allra högsta 

grad. HIHS administrerar utmärkelsen och OilQuick står för sponsringen av Hälsingeguldet 

Ungdom.  

Notera att det är exakt samma summa på stipendiet till ungdomarna 5.000:- som det är för 
seniorerna, och det är OilQuick som står för beloppet i båda stipendierna.  

Så går nomineringen till för Hälsingeguldet Ungdom. 

För att kunna nomineras till Hälsingeguldet Ungdom skall följande uppfyllas: 

• Att de ungdomarna som föreningen söker stipendiet för, är yngre, eller fyller 18 år 
samma år som Hälsingeguldet Ungdom söks för, det gäller flickor som pojkar. 

• Att den aktive måste ha representerat en hälsingeförening större delen av året. 

• Att under året ha presterat något extra nationellt eller internationellt i 
tävlingssammanhang. 

Juryn: 

Hälsinglands Idrottshistoriska Sällskap tillsammans med vår sponsor OilQuick, Hudiksvall 
utser vinnaren av Hälsingeguldet Ungdom för 2022.  

Vad skall finnas med vid nomineringen ? 

1. Namn och kontaktuppgifter på den förening som nominerar. 

2. Namn och kontaktuppgifter på de/den nominerade. 

3. En beskrivning vad de/den nominerade har presterat under idrottsåret 2022. 

 
Nomineringen skall e-postas till Hälsinglands Idrottshistoriska Sällskap 

info@hihs.se  senast den 31 mars 2023. 

Det som är viktigt är att utmärkelsen Hälsingeguldet Ungdom, skall blir en 
betydande del i ungdomarnas idrottssatsning.  
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