Hummelstads IF
Fotboll och Bandy
Klubben bildades redan 1928 på initiativ av Josef Landkvist. Vid starten
hette klubben Bollklubben Falken.
Vid ansökan om inträde i Riksidrottsförbundet 1938, var klubben
tvingade att ändra namnet och det
blev då Hummelstads IF, detta på
grund av att många klubbar redan
tidigare hette Falken.
Hummelstads IF startade seriespel i
Smålands fotbollsförbund säsongen
1953/54 och spelade fram t.o.m.
1972, förutom säsongen 1955/56
och 1968, då var det svårt att få ihop
lag. Totalt blev det 16 säsonger i seriespel.
HIF spelade sina hemmamatcher på
Frösvi grusplan, där det även fanns

en i trakten känd festplats, som
lockade många danssugna i nordöstra Småland. Danstillställningarna
var grunden för klubbens ekonomi
och många ideella arbetstimmar utförda av klubbens medlemmar gjorde platsen känd.
Ny fotbollsplan med gräs färdigställdes i slutet av 50-talet och
fick namnet Kogaråsen. Planen var
känd i trakten för att vara i speldugligt skick väldigt tidigt på våren
p.g.a. sitt höga läge. Dit ville många
klubbar komma på våren och spela
träningsmatcher.
Klubbens bästa tid är säsongerna
1959 och 1960. Man tog 2:a platsen
i div.7 Södra Tjust 1959 och avance-

mang till div.6 Västervik, 3:e plats
1960 i div.6 Västervik och avancemang till div.5 Nordöstra. 1962
kommer klubben på 10:e plats i
div.5 och åker ur serien till div.6,
där spelar man t.o.m. 1972. Säsongen 1973 har klubben gått ihop
med Blackstads IF.
Bandy spelade klubben redan 1931
(BK Falken), då enbart vänskapsmatcher och pokalturneringar. Ordnat seriespel i Smålands Bandyförbund skedde först 1958 och det blev
inte långlivat. Redan säsongen 1960
drog sig HIF ur serien och 1961 och
1962 kommer HIF ej till spel överhuvudtaget. Sedan är det slut med
bandy i Hummelstad.

Hummelstads IF 1951
Övre raden: Sten-Erik Karlsson, Alger Gustavsson, Ingemar Karlsson, Bertil Johnsson, Harald Ottosson, Kjell Johansson
Nedre raden: Snoddas Svantesson, Harry Gustavsson, Karl-Erik Göransson, Corselius och Helge Pettersson

