Idrottslivet i Hille
År 1945 infördes denna artikel, undertecknad
med signaturen G:A:, i en av Gävletidningarna.
Före ett tiotal år sedan fanns en fotbollklubb i
Björke som hette BK Oden, men nedlades i
början på trettiotalet och Hille IF övertog helt
idrotten i Hille. Just nu har HIF god vind i
seglen, innevarande år har varit mycket
framgångsrikt. Fast kanske inte medlemsantalet är så stort, bara ett sextiotal, så är
idrottsintresset stort. Man kan bara se på en
match i byserien en vardag i somras, då ett
par tre hundra personer tittade på och hejade
friskt på sina lag. Eller den traditionella
Hilleterrängen med tjockt med folk på planen
eller ute efter banan.
Fotboll, friidrott, orientering och skidåkning
äro de idrotter som mest idkas. En damsektion
startades även i våras, den sysslar mest med
gymnastik och ett tjugotal damer deltager i
den. I pojksektionen är även interesset stort.
Fotbollen kan man säga har varit främst på
programmet inom HIF. Följande kan nämnas
om fotbollslaget. Det har tom säsongen 194041 hållit sig nere i den lägsta serien i
Gästrikland, men den säsongen lyckades laget
komma upp i gästrikeserien klass I och där
gick det förhållandevis bra tills laget
drabbades av en rad inkallelser och det var
omöjligt att samla fullt lag, varför utträde
begärdes. Säsongen därpå låg fotbollen nere.
1943-44 kom åter Hille med i serierna, då i
reservlagsserien som visst vanns. Nästa
säsong spelades i gästrike- serien klass II där
ingen förlust noterades under höstsäsongen,
men något sämre gick det under våren, men
andra platsen klarades av laget, och
uppflyttades därmed till klass I, där de nu
kämpar, fast bra går det inte. Grabbarna har
dock börjat bli varm i kläderna så nu kommer
vi nog att spurta kraftigt under resten av
säsongen. Pojklaget har i sin serie skött sig
riktigt bra, så återväxten håller på att tryggas.

I friidrott har i år unge lovande löparen från
Iggön, Gunnar Nyman hedrat föreningen med
att springa hem juniormästerskap i terränglöpning och 3.000 m. Vi hoppas att i hans
fotspår skall komma en rad nya förmågor.
Den fria idrotten är mest lidande på att
idrottsplatsen är av dålig beskaffenhet, men
en ny skall anläggas så snart lämplig plats kan
erhållas.
Orientering bedrives även med växlande
framgång av några skogsluffare, i fjol lät
några juniorer tala om sig i olika tävlingar,
dessa höll sig alltid i toppen på de tävlingar de
deltogo i. Flera håller på och undervisas och
dessa kommer nog att om några år låta talas
om sig.
Skidåkning kommer kanske något i
skymundan, men några juniorer dök upp i
vintras, så kanske dessa kommer om ett par år
att höra av sig i större tävlingar.
Till slut ett par önskemål, ett reservlag i
fotboll, det kan man bara behöva plocka ihop
alla unga förmågor i de olika byalagen efter
årets byserie där många nya spelare
upptäcktes, särskilt i Trödjes segrande lag.
Samt idrottsplatsfrågans snabbaste lösning, så
vi kan få en idrottsplats lika bra som de andra
socknarna i Gästrikland.
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