Stig Holmstedt

Stig ledde arbetet med byggandet av Tuve Ishall
från november 1979 till första isskäret 1981.
Han var sedan ishallens intendent fram till sin
pension 1993.
Han hade en dröm om en enda stor klubb på Hisingen.
’Då höjer vi kvalitén till att tillhöra
Division I där jag anser att vi hör hemma’ (1985).
Idag finns det bara en ishockeyklubb Hisingen Hockey som
är en sammanslagning av HVIK, Demonerna och Kometerna
men att bli Division I klubb har visat sig vara väldigt svårt.

Stig Holmstedt tillsammans med sin bror Åke fick Svenska
Ishockeyförbundet att förlägga TV-pucken i ishallen 1995
med Magnus Kahnberg, Jari Tolsa, Per Fernhall mm.
Åke var sekreterare i Göteborgs Ishockeyförbund under 17 år.

Stig Holmstedt gick bort 5 juni 2000.
I samband med begravningen bildades
’Stig Holmstedts minnesfond
med uppgift att stödja ungdomshockeyn’.

Stig Holmstedt Vandringspris av VM minnes-klubbor och
puckar från många Ishockey-VM som Stig sparat.
Sedan 2001 har en ungdomsturnering spelats i Tuve Ishall
kallad ’Stig Holmstedts minnescup’ för C-pojkar.
Segrare genom åren har varit:
2001 Hisingen Hockey, 2002 Lerums BK, 2003 Göteborgs IK
2004 Rögle BK, 2005 Hisingen Hockey, 2006 Frölunda HC
2007 Fotskäl SK, 2008 Mölndal IF och 2009 Hisingen Hockey

Tuve Isbaneförenings Vandringspris överlämnas till Stig
Holmstedt av Christer Philipsson och Håkan Hemström vid
HVIK•s 50-årsjubileum 9 mars 1985. Foto: Stig R Welin
Stig var ordförande i Hisingens Vinteridrottsklubb (HVIK)
i över 22 år under två perioder dels 1955 till 1966 och dels
1976 till och med 1987.
Stig var vida känd i hockey – Sverige pga att han alltid åkte
till Hockey-VM under sina semestrar.
Han kunde Prag lika bra som Hisingen och Göteborg efter
alla besök under åren.
Stig var en riktig göteborgare som alltid hade en vits på
Läppen i alla lägen.
Det vilade aldrig en ledsamhet i hans sällskap vilket jag hade
nöjet i många år som ledare och styrelseledamot i Hisingens
Vinteridrottsklubb.
Håkan Gustafsson

