
Välkommen till miniutställningen… 
 

Hertzöga BK 50 år! 
 

Att fylla jämnt (inte jämt) betyder inte något särskilt om man ska vara 

riktigt ärlig. Den ena dagen är den andra lik! Bäst tjänar en 

gränspassering som en milstolpe då vi stannar upp och tänker tillbaka, 

men även blickar framåt. 

 

Själva utställningen 

 

Den riktar helt in sig på det som har varit och vi har tagit oss friheten 

att mest syssla med historien om Hertzöga BK fram till sekelskiftet litet 

drygt. Det beror på att vi kan den perioden bäst och att vi anser att tiden 

från sekelskiftet ännu inte är tillräckligt avlägsen för att vara historiskt.  

 

Vi har inte fångat in allt, därför miniutställning. Vi tror dock att be-

sökarna genom utställningen ska få en god bild av HBK genom åren. 

 

Våra källor är föreningens arkiv där följande material studerats: 

 

 Protokoll 

 Verksamhetsberättelser 

 Pressklipp 

 Fotopärmar 

 Klubbtidningen Frisparken 

 Hertzöga BK:s hemsida 

 

Det har känts naturligt och befriande att fokusera på själva verk-

samheten och för en gångs skull inte exercera ekonomi kors och tvärs. 

Dock kommer vi inte undan korta ekonomiska redovisningar vad gäller 

bingolotto, supporterklubb och 10-åringarnas cup, men det är ju bara 

angenäma bestyr. 

 

Vi som har jobbat med utställningen har haft ett trevligt 

uppdrag och mer än en gång har arbetet hindrats av vår egen 

nyfikenhet då vi fått ”gamla” dokument i vår hand. Våra 

samtal har ofta inletts med ”Minns Du…” eller ”kommer Du 

ihåg då…”. Ni vet väl själva hur det brukar bli när ni letar 

efter ett specifikt ord eller händelse i en uppslagsbok. 

 

Anvisning 

 

Då Du kommer in i A-salen ska Du gå medsols och så tar Du 

ett varv (motsols) runt varje utställningspelare, just så enkelt 

är det! 

 

Avslutningsvis… 

 

… vill vi framföra ett tack för god service från HBK:s kansli 

sida, till Rickardssons Kyl & Frys som har ställt utställnings-

material kostnadsfritt till vårt förfogande samt till Axfood 

som står för förtäringen i samband med utställningens 

öppnande. 

 

Med dessa ord överlämnar vi miniutställningen till Hertzöga 

BK att användas som en kunskapskälla och språngbräda då 

nya djärva mål och riktlinjer dras upp utifrån de nya förut-

sättningar som nu finns på Ilanda Arena. 

 

Mycket nöje och håll till godo! 

 

Veteranlaget 

 

 

 

 

 


