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Holms SK firade i februari 75års jubileum på
Österströms Herrgård, där ca 75 personer
trivdes med mat och dryck, sång och dans till
både trubadurer och dansorkester. En jubi-
leumsskrift har sammanställts för de gågna åren
och samtidigt varit ett lotteri där dragningen
gjordes i samband med Holms
hembygdsförenings årsmöte och vinsterna
utföll på:
nr   11 200kr

    2 100kr
  69 100kr
119 100kr

Under kommande säsong har HSK två
seniorlag och tre ungdomslag i seriespel.
Fotbollskola för 6-13 åringar kommer att
ordnas som förra säsongen den 10-11-12 juni.
PS. Du har väl anmält dig????
Förfrågningar: Owe Eliasson 0692 - 301 08

Utdrag ur jubileumsskriften

Följande idrottsgrenar har förekommit i
tävlingssammanhang under åren: Skidor,
fotboll, ishockey och brottning. Som motion-
sidrotter har utövats bl.a. friidrott, orientering,
bandy, gymnastik och bordtennis. Skidor och
fotboll är de två idrotter som dominerat
verksamheten under de sjuttiofem åren. De
sista fyrtio åren kan man saga att fotbollen varit
den enda tävlingsidrotten.
Skidåkarna var pa trettiotalet i
distriktseliten och skidor var då
en stor sport inom klubben.
Mats Norling hade ett aktat
namn i skidkretsar pa den tiden.

I ett gammalt styrelseprotokoll kan man förstå
att skidåkarna var eftersökta, där står: "Klub-
bens stora stjärnor ställer upp i Gimafors SK:s
skidtävling den 18:e mars!"
Fotbollen har alltid hållit en hygglig standard i
Holm, trots att Holm är en liten socken, men
med stort intresse hos ungdomen, och ledama
har hållit standarden pa en hög nivå med
hänsyn taget till träningsmöjligheter, långa
avstånd o.s. v. Klubbens bästa år i fotbolls-
sammanhang får man väl säga vara i slutet av
60-, 80 och 90-talet då klubben spelade i div
IV med bästa placeringar som trea 1967 och
1999.
Resultatmässigt har ungdomsfotbollen varit
varierande, det är svårt att på en så liten plats få
jämna ungdomar i samma åldersgrupp. Den
viktigaste målsättningen har dock varit att
ortens ungdomar med intresse för fotboll
ska ha haft chansen att spela och lära sig spelets
grunder. Klubben har ett distriktsmästerskap
och året var 1948, i en sportgren som idag inte
finns på klubbens program. Arne Nordell
heter mannen som detta år blev DM
mästare i spjut, tävlande för Holms Sport-
klubb. Nagon sektion för friidrott finns idag
inte i klubben.
Klubbens anläggning är idag Holmvallen med
dess klubbhus, fotbollsplaner för gräs- och
grusspel. Strax intill finns skidspår med elljus

2,5 km samt ett dagljusspår till
Österstrom 4 km. Många har
genom åren sett till att hålla
lågan brinnande för sport-
klubben, eldsjälar bland ledare,
idrottsutövare, publik, sponsorer
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och stöttande föraldrar .Ingen av dem,
var för sig, har vi kunnat undvara

eftersom vi alla har varit länkar i en
lång kedja ända från år 1927.

Var tid har sina glädjeämnen och bekymmer,
förutsättningarna ändras lite grann för vart år.
HSK har varit en sammanhållande länk som
varit viktig för gemenskapen i vår bygd.
Några ledare som gjort extra avtryck i minnet

ar Olle Eliasson och Thure Åslin som tillsam-
mans varit ordförande under hälften av
sportklubbens historia. Men när det gäller
antal verksamhetsår i styrelsen är Holger Sahlin
den som överträffar alla. Ar 1966 valdes
Holger in i styrelsen som kassör, en syssla som
han efter 36 år fortfarande har kvar
och det känns som att han ännu har mycket
kvar att ge.

Vi i styrelsen vill tacka Er alla som genom åren på olika sätt
bidragit till Holms sportklubbs verksamhet.

Därmed sätter vi punkt, och hoppas att befolkningsutvecklingen inte ska
sätta stopp för sportklubbens fortsatta existens, utan att Holm och

sportklubben går många framgångsrika år till mötes.

Styrelsen för Holms SK

Vi behöver fler ideela
krafter som är intresse-
rade att hjälpa Holms

Sportklubb, som ledare,
vid våra arrangemang
eller andra insatser.
Hör gärna av er till:

Max 070 - 669 44 52


