
     Hans Westberg     
Född:  1938-11-02 i Gävle                Moderklubb: Mora IK                                 
Klubbfattning: Vänster        Position: Back                   Landskamper: 4                     

Tränare och Förbundskapten 

Hasse mycket lovande juniorback från Mora IK. Gjorde stor succé i Division 1 och 
Mora IK och gjorde tala om sig bland hockeyeliten. Hasse en offensiv och mycket 
målfarlig back, som framstod med ett mycket modernt backspel för sin tid.                 

Som 21 åring styrde Hasse kosan till Gävle. Med det blev Strömsbro IF, som fick 
dra nytta av Hasse under en säsong, innan det stora steget gjordes till Gävle GIK.  

Övergången från Strömsbro blev långdragen och Hasse blev inte spelklar förrän 15 jan. 1961.  

Debuten i GGIK -tröjan gjorde Hasse 18 januari 1961 mot Solna AIK borta. Det skrevs i media 
att Hasse Westbergs Godisdebut kunde ha varit bättre. Ex-dalkarlen bristande is och 
matchträning lyste igenom. GGIK förlorade med 3-2 och såg inte ut, som ett slutspelslag.                                     

Hasse var tänkt att vara stöttepelaren i laget efter den föryngringsprocess 
GGIK var på gång att göra efter Svenska Mästerskapet 1957.                      
Det blev inte så utan Hasse var med att spela GGIK ur Division 1 1963-64 
efter 17 år i högsta serien.                                                                                  
Då drog Hasse till Skellefteå AIK och spelade i klubben fyra säsonger. 
Hasse spelade 62 matcher totalt i Division 1 med olika klubbar och gjorde 
32 mål, 9 ass och 41 poäng.   

(Som kuriosa kan nämnas att Hasse spelade ”barfota” i skridskorna.                                             
Trots 15 graders kyla spelade Hasse utan strumpor för, enligt Hasse,          
få känsla och grepp i rören. En tunn sula gör att inte nitarna kyler)                  

Föreningar Hasse spelat: 1957-58 och 1958-59 för Mora IK, 1959-60 för 
Strömsbro IF.    Gävle GIK 1961-62, 1962-63 och 1963-64.                         
Skellefteå AIK   1964-65, 1965-66 och 1966-67.  

Det verkar som att Hasse efter Skellefteå -tiden skulle slå sig på att göra tränarkarriär. Enligt 
Heimo Klockare var Hasse spelande tränare i Gislaved några år i slutet av 60-talet.  

Det Holländska Hockey-Undret!                                                                           
Mannen bakom hockey-undret är Hasse Westberg fruktad back i Gävle GIK har svarat för den 
närmast ofattbara bedriften att föra Hollands landslag från C-gruppen till A-gruppen på två år. 
Det betyder att Holland blir Tre Kronors motståndare vid stora Hockey VM i Stockholm 1981.  

Hasse fick en mindre chock när han första gången stiftade bekantskap med Hollands hockey. 
Något spel förkom egentligen inte. Det var fruktansvärt ruffigt och enormt många slagsmål, 
Tippar att Holland var 20 år efter de svenska förhållandena.      Hasse tränade Holland från 1977 

t.o.m. 1980.                                            
Hasse har bestämt sig 
för att fortsätta fram till 
turneringen i Stockholm. 
Förutom jobbet, som 
förbundskapten var 
Hasse coach för 
Amsterdam i högsta 
serien.  Tränat Norge 
1982-83 och SC Langnau 
1985-86.                       
Vad Hasse gör idag är 
okänt! 
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