Hjorteds GoIF
Fotboll och Bandy

Klubben bildades 1 maj 1935 och anslöts till Riksidrottsförbundet 21 juli 1942. Vid starten var det gymnastik och gång
klubben idkade. Senare tillkom fotboll, friidrott, bandy,
orientering och skidor.
Idag har alla sektioner upphört utom fotboll, som spelas
tillsammans med Totebo IF under namnet Hjorted-Totebo
IF i Smålands Fotbollsförbunds serie div.5.
Fotbollen i Hjorteds GoIF kom att bli den huvudsakliga
grenen genom åren, den fanns dock ej med det första året.
I samband med Hjortedsstafetten som klubben arrangerade
de första åren, spelades det fotboll som avslutning på dagen,
men det var mer av jippokaraktär, ”gubbar mot ett damlag”.
Första idrottsplatsen i Hjorted kallades Slanthällsmossen,
vilken gjordes iordning av medlemmarna för att bl.a. spela
fotboll på. På Slanthällsmossen arrangerades den första
pokalturneringen i fotboll 1940 med lag från Totebo, Krokstorp, Hjorted och Blankaholm, vilket vann turneringen.
En stor dag i klubbens historia är när fotbollslaget vinner för
första gången över Totebo IF med 7-4. Året är 1945.
Seriespel sker första året 1949/50 i södra Tjustserien. Samtidigt jobbar klubbmedlemmarna för att iordningställa en ny
idrottsplats ”Hjortheden”. Invigningen är den 27 juli 1952
med ett digert invigningsprogram med högtidstal, blåsorkester och fotbollsmatch mellan allsvenska lagen Kalmar FF

och Jönköpings Södra IF, där ett flertal landslagsmän och
ett blivande fotbollsproffs i Italien deltog.
När höstsäsongen 1952 startar är Hjorteds GoIF med i Smålands Fotbollsförbunds serier för första gången och med en
ny fotbollsplan. Laget kommer sist första året och får nu
spela Div.7 i 4 säsonger innan klubben vinner 7:an.
Totalt spelar klubben 47 säsonger, 1952-1999 i obruten
ordning i Förbundets regi. Hjorteds GoIF:s sämsta år är i
början av 50-talet då klubben spelar i Div.7 i 4 säsonger.
Flest antal säsonger spelas i Div.6, 33 st.
Och 10 säsonger spelas i Div.5. Klubbens bästa år är 1997
och 1999, då man placerar sig 5:a av 12 lag.
Inför säsongen 2000 kommer Hjorteds GoIF till spel med
gemensamt lag tillsammans med Totebo IF, under namnet
Hjorted-Totebo IF. Den nybildade konstellationen lyckas
2001 avancera till Div.4 efter kvalseger och är nu ett div.4
lag i 4 säsonger. Detta är stort då ingen av klubbarna spelat
så högt i seriesystemet tidigare.
Åren 2006-16 är Hjorted-Totebo IF ett Div.5 lag med varierande resultat genom åren. Den klart bästa säsongen är 2013
då laget placerar sig 2:a och är riktigt nära att avancera till
Div.4. Istället blir säsongen 2016 ett svart år. Laget kommer
8:a av 12 lag och får nu kvalspela för att vara kvar i Div.5
p.g.a. serieomläggningar. Det blir Div.6 spel 2017 för Hjorted-Totebo IF.

Hjorteds GoIF 1976 Seriesegrare i Div.6.
Övre raden från vänster: Ronnie Ringström, Håkan Nilsson, Mats Svensson, Bo Johansson, Tommy Johansson, Roger Hagelin, Mats Johansson, Lagledare Evald Johansson.
Nedre raden: Claes Gustavsson, Glenn Gustavsson, VironVästerlund, Owe Johansson, Jan-Erik Axelsson
och Ingemar Malm.

Bandyn startade Hjorteds GoIF med redan i slutet av 1940-talet. Under ett tiotal år spelades vänskaps- och pokalmatcher.
Säsongen 1957-58 ställer klubben upp med ett A-lag i Smålands Bandyförbunds serier
och slutar på 2:a plats av 6 lag i klass 1 Västerviksgruppen. Jenny BK vinner serien. Därefter blir det inte lika bra resultat.
Laget kommer näst sist 1959 i div. 4, sist 1960 och näst sist 1961. Därefter deltar inte klubben i seriespel, men är ändock medlemmar av Smålands Bandyförbund till och med 1966. Sedan är det slut med seriespel i bandy för Hjorteds
GoIF.
Totalt spelar Hjorteds GoIF 28 seriematcher under 4 säsonger (1958-61) och vinner 7 matcher, 3 slutar oavgjort och
18 matcher slutar med förlust. Målkvoten 70-107 och 17 poäng. Alla hemmamatcher spelades på sjön Hjorten.

Hjorteds GoIFs bandylag c:a 1946.
Bakre raden: Yngve Hermansson, Bert Hermansson, Lennart Oskarsson, Allan Flodmark, Lars Lundgren,
Erik Sundström.
Främre raden: Tage Nilsson, Nils Hallberg, Arne Eriksson, Evert Lindberg och Karl-Erik Oskarsson
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