
    

 

 

 

Skididrotten i Gästrikland 

domineras av Hofors 

 

Hofors med sina två idrottsföreningar har 

sedan ett flertal år tillbaka varit den 

dominerande platsen i vad det gäller 

skididrotten inom Gästrikland. De båda 

föreningarna dominera DM-tävlingarna 

suveränt när det gäller längdlöpning, och 

fjolårets resultat visa bl. a. följande: 

  Storviksstafetten 4x14 km. lag 1  

Hofors AIF, DM-stafett 3x10 km. lag 1 

Hofors AIF, DM 15 km. seniorer 1 Erik 

Olsson, Hofors AIF, lag 1 Hofors AIF, DM 

30 km, seniorer lag 1 Hofors AIF, lag 2 IK 

Sport Hofors samt DM 50 km. seniorer 2 

Erik Olsson, Hofors AIF och 3 Arvid Olsson, 

Hofors AIF. 

   Hofors AIF:s förnämste skidlöpare Nils 

Östensson dominerade förvinterns 

skidtävlingar där han startade, och var det 

största glädjeämnet när han vann det 

beryktade Bollnäs-loppet över bl. a. Håsjö- 

Dalkvist och skidkungen Nils Karlsson, 

Mora.  

 

 

 

 

 

 

 

                                             Vi på Kulan 

 

 

 

 

 

Östenssons skidsäsong blev dock hastigt 

avklippt genom inkallelse till en plats, 

därifrån han icke kunde få permission och 

fortsätta sin så förnämligt startade säsong.  

Han kunde dock på vårkanten vinna ett 

par meriterande segrar i Norsjö och Särna. 

Hofors AIF var också representerat vid S. 

M. i Kramfors, men där kunde icke några 

förnämligare placeringar erövras.  

    Vad, som saknats i Hofors och även i 

hela Gästrikland, har varit en större 

skidbacke, men denna fråga har nu lösts 

av IK Sport, som genom kommunens och 

SKF:s hjälp byggt en förnämlig skidbacke 

med hopp på cirka 35 meter. Backen 

invigdes i säsongens elfte timme med 

deltagare bl. a. från Stockholm och blev en 

given succé. Det är nu bara att hoppas att 

ungdomen i Hofors även går in för denna 

vackra vintersport, så att samhället så 

småningom även där tager hand om 

tetplaceringarna, då det gäller tävlingar 

inom distriktet. 

   Hofors har en utmärkt skidterräng och 

blir nog så småningom ett 

eftersträvansvärt mål för de, som önska 

åka i äkta norrlansterräng. 

 

          Vinter. 


