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Lundby Kyrka måndag 29 mars 2010
Åke Holmstedt

24 juni 1932 – 22 februari 2010

Begravningen leddes av
Hisingens egna präst

Alf Österström
Organist

Hans Agrell

Psalmer
304

Lär mig, du skog, att vissna glad en gång som …
256

Var inte rädd. Det finns ett hemligt lecken, ett….
190

Bred dina vida vingar, o Jesus, över mig, och ….

Närnare Gud till mig
Götaverkens manskör

Många, många kom ihåg att
Ge Hjärt och Lungfonden bidrag 

till dess verksamhet



Första gången jag träffade Åke var för 45 år sedan när han värvade
oss några juniorer från RAID till HVIK.
Samtidigt som jag spelade började jag hjälpa till som ledare på Åke Holmstedts 
hockeyskola på Rambergsrinken.
Från den dagen kan man säga att Åke varit min mentor som idrottsledare.

Åke var den givne ordförande när vi skapade HVIKs Ungdomssektion 1974,
jag blev dess sekreterare och kassör.
Det bästa och första ungdomssektionen gjorde var att starta en intern ledarutbildning.

Åke var även sekreterare i Göteborgs Ishockeyförbund. 
Hur Åke lyckades övertala  förbundets utbildningsansvarige att skicka
mig på Steg 3-kurs, är ett mirakel. Jag hade ännu inte gått steg 1 o 2.
Åke blev min chef  på förbundet när jag var Hockeykonsult.

I Frölundaborg 1976 sjöng Åke till dragspelsmusik.
’Heja, heja     HVIK
Bästa hockeyklubben i stan’
22 års väntan för Åke var slut. Åke var strålande glad!
HVIK vann sin första GP-puck med C-pojkar.

De sista åren har Åke och jag haft ett gemensamt uppdrag, att vara revisorer
I Tuve Ishall. Vår senaste revision var i höstas. 
Efter siffergransningen och påskrift blev det hockeysnack.

Ett av
Talen 
Till Åke

Av
Håkan



Senast berättade Åke händelsen då han var på väg till Skuru-cupen med A-pojkar .
Han hade sagt till spelarna att han kände Stockholm väl. Inga problem att hitta.
När han körde i trafikplatsen Slussen på söder i Stockholm hörde han efter en
stund ett tillrop från den vakne Björn Kinding. 'Varvet gick på 1.20'!
Åke körde bara runt o runt i trafiklabyrinten.

Från Björn Kinding har jag fått ett brev från Edmonton i Kanada. 
'Det är Åkes förtjänst att du, Rune, Erich, Bosse, Arne, Martin, jag, och många, 
många andra hisingsgrabbar blev idrottsledare. Bra gjort Åke!
Jag tror att Åke deltar i våra dagliga liv.'

På första HVIKs Ungdomssektions ledares vägnar - TACK Åke!


