Historik kring Gävle GIKs klubbmärke!
Vad jag förstår har bokstäver och klubbmärket gjorts av tyg i flera utföranden.

1907 förändring av föreningens namn föreslogs. Fyra namn föreslogs: GIFG, GGIK, GGIF samt
Godt.IF. Av dessa valdes det första. Ingenstans anges hur det valda förslaget skall tydas.

1908 ändrades föreningens namn till Gefle Godtemplares Idrottsklubb, GGIK.
Detta för att få inträde i Riksidrottsförbundet, vilket beviljades i april 1908.
Redan i juni 1906 (GGIK bildades 6 maj 1906) beslöt styrelsen att klubbdräkten, kallad även
kostymen, som man skrev på den tiden, skulle vara helblå med ”ett band i godtemplarordens
färger nämligen vitt, blått och ett rött streck snett över bröstet från västra axeln till motsatta
midjan”.
Att visa sin klubbtillhörighet blir allt tydligare.
Utan eget klubbmärke sågs IOGTs märke på
bröstet. I början på 20-talet kom märket med
stort G och GIK inne i G. Troligen var stora G
blått och GIK i rött vilket tyder på ljusskillnaden i
märket. På 30-talets cyklisttröja här till höger
finns också märket.

1934 har GIK
blivit placerat för
oss igenkännande sätt. Klubbmärket är gjort av tyg med
stort G i blått och GIK i rött. GGIK i bokstäver var ett annat
alternativ på klubbdräkten.

1937 beslöts utseendet på nya klubbdräkterna.
Handboll Röd tröja med vita byxor. Friidrotten vit tröja och
röda byxor. På handbollströjorna skall anbringas
klubbens initialer GGIK
med stora bokstäver.
Förslaget från Viktor Widell att varje spelare skulle ha nummer
på ryggen avslogs.

1949 rapporterar Gotte Lindberg att ishockeylagets nya
dräkter. Garn har inköpts hos
Ferdinand Sjöberg till förmånligt
pris samt att en stickerska åtagit
sig att ha en utrustning om 15 ställ klar på ungefär en månad.
Priset 20 kr per ställ.
Vi befinner oss i årsskiftet 1949-50 Klubbmärket har nu börjat broderas.
Fortfarande är ryggsiffran av tyg.

1946 ser man märket på bild. Friidrottaren Lennart Widell
med vitt linne och ett runt GGIK-märke helt klart visar hur
märket vars initialer syddes på vid bakgrund. Lennart GGIKs
främste friidrottare hoppade 715 i längd. Står sig bra idag!
Att brodera klubbmärken är det ingen sömmerska, som gör längre. Bokstäverna
gjordes nu i galon och syddes på vit botten. Märken till
höger gjorde vi själva. Många märken gjordes och syddes
på fotboll, handbollströjor och
friidrottslinnen. Kanske början till
kransen runt stora G här till höger.
Tryckkonsten gjorde nu sitt intåg.
Märket till vänster första tryckmärket.
Screentryck blev nu populär del i
konsten att framställa klubbmärken.
Fortfarande ingen krans runt stora G!

När gjorde då kransmärket sin entré? Kransen figurer i 50årsskriften men kanske redan 1949 då handbollslaget gjorde en
Tysklandsresa och överlämnade ett standar lagen
emellan. Vad annars en Svensk flagga i kanten.
För övrigt spelade GGIK fin Svensk propagandahandboll enligt Tysk press. GGIK spelade under
namnet SGU Gävle eftersom Svenska Handbollförbundet förbjöd sina anslutna klubbar att idka
utbyte med Tyskland.

Under 60-talet hände i stort sett ingenting på ”kransfronten”.
Tryckta diplom hade det gamla märket utan krans. ”Texterska” av
diplomen anlitades men mängden av diplom ökade genom Stjärnserien
och alla pojklag, så med schablon textades alla namnbokstav för bokstav
och siffra för siffra.

1968 förslag på nytt klubbmärke!
Ett medlemsförslag på nytt klubbmärke men det blev ingen höjdare!
Istället började man fundera över att lägga krans runt märket!
Standaret var vägvisare. Kransen handritades och
första märket applicerades på nya diplom Nu börjar
screentrycken komma för GGIK, under 70-80-talen. Bättre ekonomi
gjorde att kansliet kunde beställa broderade och tryckta märken.
Ungdomssektion var självförsörjande. Nu kunde ex. fotbollströjor få
klubbmärket tryckt direkt på matchtröjan, dock i enfärgat format.
Även senare blev det mode med att
trycka GGIK i bokstäver på tröjan

Här kommer några märken!
Fler märken kommer senare

Hockeyskolan även
som klistermärke

Historik kring Gävle GIKs Vinglogga!
Sveriges snyggaste hockeymärke! GGIK:s fina ”Vinglogga” är erkänt snygg i
hockey-Sverige och rysningen i kroppen, är märkbar, när märket syns i rutan
eller på bild i tidningen. ”Ståpäls” skulle Gunde ha sagt! En tröja med märket är
skickad till Värmlands Historiska Förening, som ville ha denna snygga
tröja att hänga på väggen.

Hasse Ekberg, backgiganten, fick inspiration från ett lag
från Canada och deras tröjor under OS 1952 i Oslo och gjorde ett
förslag. (se nedan) Men vem tillverkade det ur snygga märket?
Funderingarna var många! Första märket var av tyg rakt igenom och vem, som
framställde märket i alla färger är okänt. Många sy timmar lär ligga bakom.
Det var svårt att få tag i någon, som kunde göra Ving loggan!
Försök gjordes att genom schablon ströppla och applicera läderfärgerna på vit galon.
Det var inte det lättaste. Eller snarare, det gick inte alls!

Detta är en
rekonstruktion
av Ving loggan
av tyg! Något
tilltufsad!
Loggan återfinns på nya vita tröjorna A-laget 1953-54.

1962 kunde så Sport Johan i Bollebygd (Borås) genom
screen tryck framställa märket till oss.

Men inte siffran i röda fältet!
Försök gjordes att alternativt klistra och värma med strykjärn på siffran, men den ramlade av,
som vi ser på bilden. Fick ta fram symaskin och applicera siffran i röda fältet. Idag är det inte
något problem att framställa loggan i sin helhet!

Idag vet vi mera! Nils Frölander har ”grävt” i GGIK:s
arkiv och hittat protokollet. Mötet 9/11–53 beslöt under § 4
att ishockeysektionen hört sig för att få inköpa nya tröjor
och damasker till första laget. Hans Ekberg hade även
utarbetat ett förslag, som av sektionen tillsänts Ingvar
Ericssons Sportaffär i Stockholm och de hade även fått
fram en provtröja, som kunde besiktas av styrelsen. Den
utföll till belåtenhet och skulle kunna tillverkas i en sats på
15 tröjor och därtill 15 damasker för 1650:- Styrelsen
beslöt att göra detta inköp enligt oss tillsänt prov.
Närvarande: Gottfrid Lindberg, Bernt Pettersson, Birger
Lindbom, Bengt Dahlbäck samt undertecknad Hans
Isaksson.
Visste du! Att på ryggen hade GGIK en girlang på spelartröjorna.
Att GGIK var först med reklam på matchtröjorna. (Läkerol)
Både Ving loggan och Kransmärket är skyddade och registrerat
varumärke för GGIK Hockey!
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Ex.på Klubb-Vimplar
Byttes lagen emellan särskilt i
cupsammanhang.
Färger varierar p.g.a. kostnader vid framställning på
tröjan. Fler märken kommeräven som klistermärke
.

Standar

Jubileum!

Finns även i Pins!

Övriga märken under åren!

