
Helgenäs IF 

Fotboll och Bandy  

 

Klubben bildades 12 december 1943 och blev medlem i  

Riksidrottsförbundet  5 augusti 1944.  

I Helgenäs fanns tidigare en idrottsklubb som upphörde 

1939.                    

En mindre förening i trakterna, Björka IF, anslöt i juni 1944 

till nybildade föreningen.  

Dansbanan, som låg i anslutning till idrottsplatsen Å-vallen, 

finansierade mycket av klubbens verksamhet på 40-50-talet.  

Orientering var en stark gren i HIF, men fotbollen fångade 

de flestas intressen. Åren från bildandet och fram tills klub-

ben blev medlem av Smålands Fotbollsförbund (SmFF), 

spelades pokalturneringar och vänskapsmatcher.  

1955-78 (22 säsonger) spelade HIF seriespel i SmFFs  seri-

er. Bästa säsongen var 1969 då klubben vinner Div.6 Väs-

tervik och de spelar 1970 i Div.5 Nordöstra Småland. Sejou-

ren blir dock bara detta år. 

21 säsonger av 22 spelar Helgenäs IF i div.6 Västerviks-

gruppen med varierande resultat och 6 av dessa säsonger är 

man med i tabelltoppen och krigar.  

Helgenäs IF har egen fotbollsplan, Å-vallen, där man spelar 

sina hemmamatcher. Då HIF vinner serien 1969 tycker 

SmFF att planen är i för dåligt skick för att spela div.5 fot-

boll och hemmamatcherna spelas därefter på Edsvallen i 

Edsbruk. 

Inför säsongen 1977 går Helgenäs IF ihop med Björnsholms 

GIF och efter 1978 är det slut på seriefotboll i Helgenäs.     

Bandy har aldrig förekommit i Smålands Bandyförbunds 

serier, utan enbart vänskapsmatcher. 

Förutom ovan nämnda sporter i underrubriken, har det före-

kommit friidrott, Orientering, Skidor, bordtennis, innebandy, 

badminton och motionsgymnastik.  

Bordtennis återuppstod 2013 för ungdomar och veteraner.    

Det klubben gjort sig mest känd för, är de s.k. brödramat-

cherna. Dessa matcher spelades från 1963 till 1999 med 

flera brödrapar: Hellman, Larsson och Wickström.  

Klubben ordnade också en veteranturnering 1985-91 efter 

det att klubben dragit sig ur seriespelet. Deltagande lag var 

Gamleby IF, Edsbruks IF, Storsjö IF och Helgenäs IF. 

Klubben finns idag som en social förening (Byalag) med 

olika verksamheter i Helgenäs. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helgenäs IF 1963 då laget kommer 6:a i Div.6 

St.fr.vä. Lasse Hellman, Stig ”Tvilling” Larsson, Arne Larsson, Per Oskar Hellman, Leif Hellman.  

På knä fr.vä. Gunnar Larsson, Lennart ”Tvilling” Larsson, Tryggve Wickström, Bertil Hellman, Lasse Wickström och 

Bertil Larsson 

 

//Hans Källgren 


