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Oktober 2012

Fotograf Peter Domeij

Svenska Damungdomslaget
Stående från vänster: Jaochim Lundberg, Linn Blohm, Alexandra Domeij, Louise Sand, Carin Strömberg, Maria Adler, 
Ida Skoglund (medalj i munnen), Linn Larsson, Venessa Tellenmark, Linnéa Claeson, Ann Lindskog, Mikael Mattsson. 
Knästående från vänster: Ulrika Andersson-Moberg, Clara Monti-Danielsson, Anna Lagerqvist, Lina Barksten, Maria 
Lindh, Lina Larsson, Camilla Eriksson. Liggande från vänster: Hanna Daglund, Emma Friberg.

VM-finalen spelades 14/7 2012 i Ostrava mot Frankrike. Sverige vann med  29–22 och blev därmed Världsmästare 
för Ungdom 20. Två år tidigare blev laget Juniorvärldsmästare.



Se till att din klubb är med och delar på 
50 miljoner kronor från Svenska Spel!

Klappar ditt hjärta 
för handboll?

Nu lanserar Svenska Spel en helt ny form av sponsring  där du som spelar får vara med och bestämma 
vilka klubbar som ska dela på 50 miljoner kronor per år. För varje klubb gäller det att samla så många 
poäng som möjligt. Poäng som klubben får när du spelar på något av våra spel och registrerar spelet 
med ditt Spelkort. Du väljer din favoritklubb i din spelbutik, på svenskaspel.se/svea eller genom att 

ringa Svenska Spels kundservice på 0770-111111. Handbollen tackar redan nu för ditt stöd!
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Redaktören har ordet
Mr Partille Cup har avlidit
I slutet på november förra året fick vi det sorgliga 
beskedet att Gunnar Quist hade omkommit i en 
trafikolycka på Göteborgsvägen i Partille. 

Gunnar var Handbollsakademins ordförande 
sedan några år tillbaka, men framförallt var han 
Mr Partille Cup och Mr Sävehof och därmed en 
legend i handbollssammanhang. Sävehofs bok 
om sin historia 1950–2010, Vägen till Guld, hann 
tyvärr inte komma ut innan Gunnar dog. 

I boken kan bland annat läsa om Gunnars 
unika ledaregenskaper, som onekligen utveck-
lade handbollen i Sverige.

Framtiden
Huvudsyftet med Handbollsakadmin är att spe-
lare och ledare skall träffas efter avslutat karriär 
och det innebär att våra medlemsmöten har hög 
medelålder på sina besökare. Vi minns gärna 

Faktaruta
Handbollsakademin i Sverige, www.handbollsakademin.se
Om du vill bli medlem, skicka 100 sek eller 1.000 sek för ständigt medlemskap
på vårt bankgiro 5419-9435.
Glöm inte att ange namn och telefonnummer.
E-mail: hakan.drath@comhem.se och mobil 0708-91 08 35.
Vill du vara med och synas i denna tidning, ring 031-44 75 22 och fråga efter 
Sture ”Laban” Johansson.

Handbolls Akademins träffar 2012–13
Torsdagarna 25/10, 29/11, 31/1, 7/3, 11/4.

hur det var förr, men ändå måste vi konstatera 
att framtiden och utveckling är nyckelorden.

I denna tidning kan du på några ställen läsa 
hur det var förr, men också hur dagens handboll 
har utvecklats.  Det överraskande OS-silvret i Lon-
don skall inte vara slutet på en satsning utan bara 
början på nya tider.

Dagens stora handbollsföreningar är också 
en bild av samhället i övrigt med sammanslag-
ningar och utveckling i storformat.  Det vi kanske 
kan införa är känslan för det lilla på gräsrotsnivå, 
som gör att framtidens handboll också blir ”att 
lära för livet”.

Styrelsen hoppas få se er på olika evenemang 
inklusive våra medlemsmöten på Grand Hotell 
Opera. Att titta i backspegeln då och då, är ett 
sätt ut vecklas i framtiden.

Håkan Drath

Hotell Grand Opera
vid Nils Ericsonsplatsen.

Start vid 18-tiden med mingel och 
sedan kåseri av kända profiler.
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Anmälningar Göteborgslag  till
Göteborgsserien säsongen 2012-13

FLICKOR 
Förening Juniorer A-flick B-fl. 2;a Bf. 1:a C-fl 2:a C-fl 1;a D-fl 2:a D-fl. 1:a TOTALT
 94-95 96-97 98 99 00 01 02 03 mini 
Sävehof 3 4 3 5 5 5 5 11 41
Kärra 2 1 2 3 4 2 3 2 19
Önnered 2 3 2 3 2 2 3 4 21
Heid 1 2 2 2   2 3 9
Heid/Mölndal      2   2
Kungälv 1 1 2 2 2 2 2 4 16
Backa 1  1 1 2  1 3 9
Torslanda 1 3 1 2 4 2 3 6 22
Bjurslätt  2 1 2 1 2 2 2 12
Aranäs 1 2 2 2 4 4 5 7 27
Wasaiterna  1 1   1  1 4
HK 415  1 1 1 2   1 1 7
Partille  1       1
Hisingen/Bjurslätt 1 1       2
Baltichov 1 1 2   2 3 2 2 13
Sport   1      1
Mölndal   1  1   3 2
Särökometerna   1  1 1 1 2 6
Nödinge 1  1   1 1  4
RIK     1 1 1  3
Härryda      1 1 1 3
Nord      1  1 2
Ale      1 2 1 4
TOTALT 15 23 24 23 31 31 35 54 230

POJKAR         
Förening Juniorer A-pojkar BP år 2 BP år 1 CP år 2 Cp år 1 Dp år 2 Dp  år 1 TOTALT
 94-95 96-97 98 99 00 01 02 03 mini 
RIK 2 1  1  1 1  6
Sävehof 3 4 3 4 5 3 8 10 40
Torslanda 1 3 2 3 4 2 3 4 22
Kärra 2 2 2 2 1 1 3 2 15
Önnered 1 2 1 2 2 3 3 4 18
Heid 1       1 2
Heid/Mölndal  2 2 1 1     6
Mölndal      2  1 3
Särökometerna   1 1 1 1  1 5
Aranäs 1 3 1 2 2 3 2 4 18
Härryda   1 1 1 1 2 1 7
Backa 2  1  1  1 2 7
Backa/Bjurslätt  2       2
Ale 1 1  1 1 1 2 1 8

Forts. på sid. 4
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Förening Juniorer A-pojkar BP år 2 BP år 1 CP år 2 Cp år 1 Dp år 2 Dp  år 1 TOTALT
 94-95 96-97 98 99 00 01 02 03 mini 
Baltichov 1 2 1 2 1 2 1 2 12
Wasaiterna 1 1       2
HK 415 1 1 1     1 4
Kungälv  2 1 2 1 2 2 2 12
Nödinge   1    1 1 3
Västra Frölunda        2 
Bjurslätt   1 2  2  2 7
Partille      2   2
Nord      1 1 2 4
TOTALT 17 26 19 24 21 27 30 43 207
         
Anmälda lag säsongen 1984-85
Damjuniorlag 24        
A-flickor 30        
Flicklag 10-14 år 170        
Totalt flicklag 224        

Herrjuniorlag 29        
A-pojkar 34        
Pojklag 10- 14 år 225        
Totalt pojklag 288        

TOTALT U-LAG 532  jämfört med dagens 437      

Anmälningar Göteborgslag…  forts. från sid. 3

Dagens ungdomshandboll
jämfört med gårdagens

Det var inte bättre förr, men annorlunda. Det har 
vi konstaterat flera gånger.Inför årets serier har 
Göteborgslagen anmält 437 lag i åldrarna 9 – 18 
år och Göteborgsserien har i de flesta åldersklas-
serna vuxit till en regionserie, allt från Värmland i 
norr till Halland i söder.

Gårdagens handboll utvecklades i takt med 
att det blev fler hallar och att ungdomarna bör-
jade spela handboll i allt yngre åldrar. Gårdagens 
hallar var dessutom inte alltid fullplanshallar. Går 
vi idag in i hallarna från 50-.talet som Sörgårds-
hallen, cirka 35 x 17, och sporthallen som tillhör 
Kortedalaskolan f.d. Gärdsåsskolan,  cirka 30 x 15 
meter, så har vi idag svårt att fatta att både junior-
lag och seniorlag kunde träna där. Nedan följer lite 
statistik, som bevisar att det var annorlunda förr.

Det finns dock en annan sida av denna 
utveckling med färre lag och föreningar. I Da-

gens Nyheter av den 10 augusti kan vi läsa att 
Curt Högberg, som sitter med i både Svenska 
Friidrottsförbundet och Europeiska friidrottsför-
bundets klubbkommitté, är oroad för utveckling 
till färre föreningar.  ”Utan aktiva och långsiktigt 
fungerande lokala idrottsföreningar riskerar cen-
trala elitsatsningar att ge dålig utdelning, med an-
dra ord färre framgångar i de Olympiska Spelen”, 
påstår han

Närheten till sin egen klubb och kontakt med 
gräsrötterna är förstås ett alltför bekant problem 
för handbollen inte minst då biltullar skall infö-
ras och en kollektivtrafik som många gånger inte 
fungerar så bra. En tankeställare för både fören-
ingar och förbund?

Håkan Drath
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Vårt mål är att skapa en levande och attraktiv förstad, med fler invånare och nya arbeten. Vi planerar 
för bostäder, ökad handel och Partille Arena – med plats för både sport och kultur. Hemmaplan ska 
erbjuda ett aktivt och meningsfullt liv med många vinster ...

Partille växer och vinner!

www.facebook.com/kommunenPartille

www.twitter.com/PartilleKommun
www.partille.se
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IK Nord – enda centrumklubben i 
Göteborg med ungdomsverksamhet

När Valhalla Sporthall kom till i slutet på 60-talet, 
så exploderade ungdomshandbollen i Göteborg. 
Plötsligt hade sporten tre fullmåttshallar under 
samma tak! Här tränade A-lag och ungdomslag 
från Heim, RIK, Västra Frölunda, Kv IK Sport, 
Celtic, Sanna, Wasaiterna.

Idag, drygt 40 år senare så återfinns en enda 
ungdomsförening kvar i centrum och det är IK 
Nord, som tränar i Masthuggshallen.

Nord och Nordenhov slog sig samman 1999 
och satsade på ungdomsverksamhet i Majorna, 
Masthugget och Landala. Båda föreningarna hade 
sina rötter från stadsdelen Nordhem. 2010 utsågs 
Nordledarna Moa och Robin Merking till  Hand-
bollsakademistipendiater.

Ordföranden Chang Billcrantz har varit med 
i föreningen, sedan han började som spelare på 
1957 i Nords första Juniorlag. Chang har både 
spelat och tränat lag i IK Nord. 1970 blev han vald 
till ordförande vilket han varit sedan dess med 
undantag på 3 år.

Nord har inför säsongen 2012–13 endast 
ungdomslag som är födda på 2000-talet.

Ungdomslag  Ledare
Handbollskola 04-05   Henrik Sandklef
F03   Andreas Björnland
P03   Andreas Björnland
P02   David Fridman
F01-02   Peter Vester
P00-01   Robin Merking
samt seniorlagen 
A-laget i div 2 IK Nord Lasse Gillén
Nordpoolen i division 4  Niklas Holmberg
Nordhem division 5   Stellan Andersson

Ungdomslagen tränar i Masthuggshallen, medan 
seniorlagen spelar och tränar i Valhalla.

Handbollsprojektet Centrum får bidrag från 
Handbollsakademin.

Forts. på sid. 9
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SPELDAGAR 
2013

 12-20 juli
Boka Åhus

www.beachhandboll.com

På elektrikernas sida
Välkommen till våra yrkesbutiker:

Hisingen, Polstjärnegatan 10, 031-338 90 00
Marieholm, Lilla Marieholmsgatan 7-9, 031-338 90 00

Västra Frölunda, August Barks Gata, 031-89 64 00

Vi tror på Göteborgs handboll!

annons.indd   1 2010-02-15   09:39:46
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Ungdomshandbollen i Västra Gö-
teborg nästan bara Önnereds HK

Bara för några decennier sedan var stadsdelen 
Frölunda ett starkt handbollsnäste, men tiderna 
har förändrats. Sport och Västra Frölunda har näs-
tan lagt ner sin ungdomsverksamhet, Heid har 
flyttat söderut åt Mölndalshållet åtminstone på 
pojksidan och Nord har etablerat sig i Masthugget 
och Celtic har bara seniorverksamhet kvar. Åter-
står gör Önnered med tillägget HK istället för IK.

Önnereds handboll bröt sig ur Önnereds IK 
1985 efter 20 år, som en sektion i föreningen. 
Anledningen var att handbollsledarna, tyckte att 
fotbollen blev alltför favoriserad. Huvudperso-

nerna var Kenneth och Eva Johansson, men de 
hade några ledare med sig när de startade upp 
handbollen i Nya Påvelundsskolans gymnastiks 
sal med en yta på 15 x 30 meter. 

Det tog 10 år att bygga upp föreningen, säger 
Eva Johansson. Den första riktiga årskullen blev 
pojkar 72, där sonen Christian deltog. Idag består 
föreningen av 45 lag och hör till Sveriges största 
föreningar.

Önnered lyckades med det som ingen annan 
handbollsklubb i väster hade klarat av och det 
var att bygga en egen hall 1992 vid Påvelunds 

En del av Önnereds rekrytering bedrivs under skolloven. Här är en bild från höstlovet 2009 med 
ledarna från vänster Gustav Nord, Oscar Ysander och Christian Johansson.
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Nu inför starten så skall Nord rekrytera nya 
spelare i årgångarna 01-02-03-04-05.Robert Mer-
king beskriver projektet med egna ord.

”Vi kommer att genomföra ett utskick till 
föräldrar som har barn födda 2005 och erbjuda 
handbollsskola i Masthuggshallen. Till detta ska 
vi försöka att genomföra så många klassbesök 
som möjligt i de åldrar vi söker. I samband med 
klassbesöken som sker under en idrottslektion 
kommer vi dela ut information om vår förening. 
Förhoppningsvis kommer detta att resultera i fler 
spelare i åldrarna 01-03 sant att vi kan starta upp 

en handbollsskola för 04-05. Hur mycket vi kan 
gå ut i klasserna beror på om vi får ihop personer 
som kan gå ut under dagtid. IK Nord är ingen 
stor förening och för att överleva behöver vi få 
in nya medlemmar. Det behövs inte bara spelare 
på planen utan också vuxna i föreningen som 
engagerar sig.”

Vi från Handbollsakademin hoppas nu att 
Nord kan få fart på handbollen igen i centrum.

Håkan Drath

IK Nord – enda centrumklubben…
Forts. från sid. 6

Motionsområde och därmed skapades idéer och 
visioner. En hall blev några år senare tre, som in-
vigdes 2008. Dessa hallar skapade förutsättningar 
att genomföra nyrekrytering av stora mått med 
Eva Johansson i spetsen och det har hon hållit 
på med i 30 år.

Huvudtemat för denna artikel av just nyrekry-
tering. Önnereds upptagningsområde innefattar 
följande skolor; Nya Varvet, Önnered, Fiskebäck, 
Nya och Gamla Långedrag, Gamla Påvelund, 
Dala, Skärets Montessoriskola, Engelska skolan 
samt skolorna på Styrsö, Brännö, Donsö och As-
perö. 

Eleverna i årskurs 3 är i år födda 2003 och 
till Önnered har i höst kommit 40 pojkar och lika 
många tjejer, som spelar minihandboll. De håller 
till i en av hallarna där de tränar enligt principen 
nivåanpassad träning. De delas in i olika smågrup-
per beroende på vilken nivå de står på. De spelar 
förstås med i Handbollsförbundets sammandrag-
ningar, men de spelar också klasshandboll.

Klasshandbollen är Evas skötebarn och här 
har åtskilliga spelare deltagit genom åren. Klasser-
nas bjuds in av Eva via brev. OBS inte via mail, för 
hon vill ha personlig kontakt med varje ansvarig 
klasslärare eller idrottslärare. Intresserade klas-
ser återkommer per telefon och klasserna erbjuds 
två fria handbollslektioner i ÖHK-hallen. Första 

gången teknikträning i passningar och skott och 
andra gången spel. Därefter får klassen bestämma 
sig om de vill vara med i turneringen Bäst i Väst, 
som spelas på stor plan och startar vecka 42.

Chefen för minihandbollen heter Christian 
”Lego” Johansson och här börjar han organisera 
föräldrarna, så att de tar ansvar för vissa områden 
som ekonomi, deltagande i turneringar, enkel ad-
ministration, hemsidan, caféverksamheten och 
inte minst utbildas de i Önnereds policy och syfte.

Önnered har också Bollskola för åk 1 och 2 
gemensamt. Den 10 oktober i år dök 36 flickor 
och 45 pojkar upp. De betalar 20:– per gång och 
person och de håller på i 12 veckor under hösten. 
Den självklara ledaren för denna verksamhet är 
givetvis Eva Johansson.

Denna föreningsmodell med ytterligare sats-
ning på de yngre startades upp för några år sedan, 
då åldersgruppen födda 2001 spelade minihand-
boll. Föreningens 9–11-åringar har definitivt blivit 
fler.

Önnereds seniorlag, både herr- och damla-
gen har spelat i den högsta serien, Elitserien, men 
det var några år sedan. Nu i oktober 2012 ser det 
dock ytterst lovande ut, då båda lagen ligger med 
i toppen i herr- respektive damallsvenskan.

Håkan Drath
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Partille Cup fortsätter att stödja utvecklingen i 
handbollens Afrika. Tillsammans med den keny-
anska klubben Mount Kenya Sports Group har 
man tillsammans hållit tränarutbildning för ett 
40-tal ledare.

Det är nästan tusen mil mellan Göteborg och 
Kenya och förutsättningarna att spela handboll 
är helt annorlunda här, precis som i stora delar 
av Afrika. Lisette Norén och Håkan Drath från IK 
Sävehof möttes av en helt ny värld när de i vint-
ras reste till Kenya för att utbilda tränare i Mount 
Kenya (MSG)

För oss i Sverige är så mycket självklart, men 
här i den kenyanska staden  Nyeri är saker och 
ting helt annorlunda. Träningen genomfördes 
utomhus förstås, men de var inga vanliga gräs-
planer utan på betesmarker och där deltagarna 
sprang barfota.

Gruppen på cirka 20 tränare höll på med trä-
ning, då de plötsligt fick förstärkning av en sam-
ling individer. Men de var inga intresserade hand-
bollsungdomar, utan kossor. De verkade först 
vara intresserade av försvarsarbete, men deras 

uppgift var i verkligheten att levererar färskmjölk 
till skolan. Snacka om kulturkrock!

Afrikas största turnering spelas förmodligen i 
Nyeri i mitten på februari, under deras sommartid. 
I år deltog 82 lag och lagen är i själva verket skol- 
eller klasslag, men det skedde i Partille också, men 
det var mer än 50 år sedan.

Delar av Kenya ligger på ekvatorn, vilket inne-
bär att solen går ner vid 18–19-tiden under hela 
året. Spel på kvällarna blir därmed svårt. Ur den 
synpunkten ser det mörkt ut för handbollen i östra 
Afrika, men ur ett annat perspektiv så skall Par-
tille Cup, Sävehof och Mount Kenya Sport Group 
(MSG) försöka göra framtiden ljus för handbollen 
i Kenya.

Nyckelmannen i Kenya och MSG heter Julius. 
Han är Kenyas motsvarighet till Partilles Gunnar 
Quist. Ni minns väl hur Partille Cup genomfördes 
första gången och sedan utvecklades?

Turneringens namn är följaktligen Partille Cup 
Kenya Trophy. Idag 82 lag. I morgon ?

Håkan Drath

Det afrikanska äventyret
Partille Cup och IK Sävehof utbildar ledare i Kenya
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Jörgen Linder,
ordförande i Handbollsakademin och sedan augusti 2012

också ordförande i Göteborgs Handbollförbund.

Jörgen föddes 1945 och är följaktligen pensionär, 
sedan några år. Hans skoltid gick från folkskolan 
i Landala via realskolan till gymnasiet på Vasa 
Högre Allmänna Läroverk för gossar på 60-ta-
let. Skolans gymnastiksal var så stor att eleverna 
kunde spela handboll där. En gång i veckan hade 
klassen gymnastik i Mässhallens A-hall och där 
nådde Jörgens handbollskarriär sin höjdpunkt . 
Eleverna slog nämligen lärarna med 14-12!

Så mycket handboll blev det inte i fortsätt-
ningen, men Jörgen har ändå haft kontakt med 
sporten, då hans två söner spelat handboll i RIK 
respektive Tolered. Hans barnbarn, en flicka, spe-
lar handboll idag och det sker i Sävehof med farfar 
som trogen åskådare.

Jörgen har två stora minnen från elithand-
bollen. Det ena handlar om Bengans landslag 
och finalen mot Frankrike 1999. I slutsekunden 
kontrade en fransk spelare, men hade Ljubo-
mir Vranjes mellan sig och målet. Ljubo kunde 
enkelt tacklat ut honom på läktaren och förstås 
fått rött kort, men också guldmedalj.  Nu vet vi 
alla att Ljubo inte gjorde detta och guldmedaljen 
försvann.

Det andra minnet är från femte och avgöran-
de finalen mellan RIK och Drott i Frölundaborg 
1985. Domaren stoppade tiden, då tre sekunder 
återstod och på den tiden kunde Stig ”Stisse” 
Santa göra RIKs vinstmålet , som gjorde RIK till 
Svenska Mästare.

Magnus Wislander är Jörgens största hand-
bollsidol i konkurrens med målvakterna från 50- 
och 60-talen, Gunnar Brusberg i Heim, Donald 
Lindblom i RIK och Rune ”Gummi” Nilsson i MIK.

Jörgen gick in i SSU som 16-åring och läste 
samhällsvetenskap på universitetet. 1969 blev 
han anställd inom socialdemokratin som partiom-
budsman och året efter invald i kommunfullmäkti-
ge och 1973 var det dags ingå i kommunstyrelsen.

Den politiska banan fortsatte med att bli 2:e 
vice ordförande i kommunfullmäktige och tre år 
senare blev han ordinarie ordförande och den 

posten hade han kvar fram till pensioneringen 
2010. Det innebar att Jörgen har varit politisk 
aktiv i 40 år och partiet heter Socialdemokraterna!

Nu tillbaka till handbollen och rollen som ord-
förande i Göteborgs Handbollförbundet!

– Förbundets viktigaste dagsfrågor är nyrek-
ryteringen och arenafrågan i Göteborg, deklarerar 
Jörgen bestämt. Handbollen liksom övriga sporter 
har tappat på nyrekryteringssidan och här måste 
till handbollen sätta till alla krafter, fortsätter han. 

Vad händer med Lisebergshallen i framtiden 
är nästa konkreta fråga och det är bråttom?

Västlänken hotar i bakgrunden och dessutom 
finns det planer på att riva Valhalla Sporthallar.

Utvecklingen med att de stora föreningarna 
blir större, medan de mindre dör, gör att spor-
ten inte når ut till alla stadsdelarna och därmed 
minskar grundintresset på gräsrotsnivå och på sikt 
försvinner underlaget till framgångsrika landslag.

Handbollsakademin försöker bidraga på mini-
nivå genom att dela ut stipendier till ungdomsle-
dare och andra insatser på ungdomsnivån. Årets 
sponsring av IK Nord är ett sådant försök att be-
hålla handbollen i centrala staden.

Vi hoppas att Jörgen kan få igång nysats-
ningar speciellt på ungdomsnivån samtidigt som 
han skall leda Handbollsakademin kommande år.

Håkan Drath 
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Lägesrapport Svenska Lands-
lagen hösten 2012

Olympiska spelen har avgjorts i London och både 
herr- och damlandslaget deltog. Vi vet alla resulta-
tet; Herrarna tog silver, medan damerna inte vann 
en enda match och därmed kom sist bland de 12 
lagen. Herrarna hade under OS- uppladdningen 
sensationellt förlorat VM-kvalet mot Montenegro 
och därmed är Sveriges herrar inte kvalificerat 
till VM 2013 i Spanien. Landslagsledning under 
chefen Stefan Lövgren har alltså mycket att arbeta 
med under hösten.
Hur ser det ut under seniorlagen?

Herrar
Ungdomslandslaget, U-20 födda 1992 
och yngre
I juli månad avgjordes Europamästerskapen för 
U-21, i Ankara i Turkiet.
Sverige förlorade bronsmatchen mot Slovenien 
med 34-36 efter förlängning och straffar.
Ledare för laget under hela resan från junior-
landslaget har varit Torbjörn Klingvall, men den 
formelle förbundskaptenen  under detta mäster-
skapet var Jan ”Proppen” Karlsson.
Spanien vann guldet och blev mästare, medan vi 
noterar att Frankrike bara kom på plats 14.

Juniorlandslaget, U-18 födda 1994
och yngre
Sverige gick till Europamästerskaps final i 
Österrike, men förlorade med 30-29 mot Tysk-
land. De ansvariga ledarna hette Johan Zanotti 
och Peter Möller.
 
Damer
Ungdomslandslaget, U-20 födda 1992 
och yngre
VM-Guld igen för tjejerna! Se första sidan. Första 
guldet erövrades i Dominikanska Republiken för 
två år sedan och nu var det dags igen. VM-seger 
mot Frankrike i finalen med hela 29-22.
Då det handlar om guld så måste vi förstås pre-
sentera laget;

Målvakter
Emma Friberg,  Lugi 2 UVM-guld
Hanna Daglund VästeråsIrsta 1 UVM-guld

Utespelare
Maria Lindh Hellton 2 UVM-guld
Vanessa Tellenmark H43/
 Lundagård 2 UVM-guld
Alexandra Domeij Spårvägen 2 UVM-guld
Lina Barksten Kroppskultur 1 UVM-guld
Ida Skoglund Skövde 1 UVM-guld
Linn Blohm Sävehof 2 UVM-guld
Louise Sand Sävehof 1 UVM-guld
Carin Strömberg Skuru 2 UVM-guld
Linnéa Claesson Skuru 2 UVM-guld
Clara Monti
Danielsson Lugi 2 UVM-guld
Marie Adler Lugi 2 UVM-guld
Linn Larsson Lugi 2 UVM-guld
Lina Larsson Lugi 2 UVM-guld
Anna Lagerquist Lugi 1 UVM-guld

Ledare
Camilla Eriksson förbundskapten 2 UVM-guld.
Joachim Lundberg ass. förbundskapen
2 UVM-guld.
Ulrika Morberg-Andersson sjukgymnast 
2 UVM-guld.
Ann Lindskog överledare/materialare
1 UVM- guld.

Juniorlandslaget födda 1994 och yngre
I augusti avgjordes Världsmästerskapet för 
U-18 i Montenegro. Sverige kom på 6:e plats.
Sverige förlorade matchen om 5;e plats mot 
Ungern med 31-25. Danmark blev Världsmäs-
tare genom att i finalen besegra Ryssland med 
uddamålet.

Återväxten inom svensk landslagshandboll ser 
utan tvekan ljus ut.

Håkan Drath
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Våfflor med jordgubbar och grädde i dag. 
    Stolar i massiv ek i morgon.

Ämnena varierar, formen likaså. Varje dag behandlar vi små och 
stora alster och ser till att viktiga budskap kan spridas vidare.

Sedan starten för 41 år sedan har vi utvecklats till ett 
modernt tryckeri med komplett repro och bokbinderi. 
Men framförallt kan vi glädja oss åt att skaran av nöjda 
kunder växer. Kanske kan den personliga och nära 
kontakten vara en av förklaringarna. 

Vill du veta mer eller ha en offert? Kontakta oss på telefon 
0515-831 40 eller maila till info@tryckeri.info

Tryckerigatan, 521 41 Falköping. Telefon 0515 831 40. 
www.tryckeri.info

TRE AV FYRA BARN  
ÖVERLEVER CANCER

Stöd Barncancerfonden 
PG 90 20 90-0   

Tel 020-902090
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Vägen till Guld
Guldtjejen Frida Tegstedt f. 1987
Började i Sävehofs Handbollsskola som 8-åring.
Hon tog 5 SM-guld i ungdomsklasserna och 4 SM-guld
som seniorspelare. 

Totalt 9 guld och alla i Sävehof

Guldkillen Robert
Johansson f. 1984
Började också i Sävehofs 
Handbollsskola som 8-åring.
Det blev 2 SM-guld i ungdoms-
klasserna och 6 SM-guld som 
senior. 

Totalt 8 guld och alla i Sävehof 
och dessutom lagkapten i laget 
säsongen 2012-13.

Boken Vägen till Guld
Äntligen har Sävehof skrivit ner sin historia. I maj 2012  kom boken Vägen 
till Guld ut och berättar om Sävehofs historia under åren 1950–2010. Boken 
inleds med guld i form av det första dubbelguldet 2010.  Efter den historiska 
händelsen tar boken läsaren tillbaka till Trädgårdsvägen 10, där det hela 
började 1950.

Sävehofs vandring mot toppen har inte på något sätt varit spikrak, 
utan vid minst två tillfällen var föreningen nära att dö. Det var i början på 
1980-talet, som Sävehof bestämde sig för att nå eliten och efter tre missade 
kval på herrsidan, så gick herrarna upp i elitserien 1987 och fyra år senare 
gjorde damerna detsamma.

Partille Cup har förstås hela tiden varit en jätteresurs för att utveckla 
föreningen, men inte heller den turneringen har varit problemfri. Första året 1963 höll också 
på att bli det sista, men sedan 1970 har Partille Cup utvecklats, men under hård konkurrens inte minst 
på 70- och 80-talen. Boken är en förstås också en oerhörd dokumentation av hela Sävehofs verksamhet 
från A-laget i juniorklass 5b år 1950 till verksamheten 2010 med hela 84 lag.

Boken går att köpa på Sävehofs kansli och i affärscentret Allums information i Partille.
På Handbollsakademins medlemsmöten finns boken också till försäljning.

Håkan Drath
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Tjäna
6.650:-Tjäna
6.650:-

Föreningar!
Kan ni sälja 7 kakburkar och
7 godisburkar var?

Om 25 personer 
säljer 14 
burkar var
ger det 
en förtjänst 
på 6.650:-

®

BJ VVS AB
BUTIK - INSTALLATION

VÄRME OCH BAD
Renovering av termostatblandare för dusch och bad

Hantverksgatan 5 • KUNGSBACKA

– 
– 

och rådgivning. 

  

Pumpar n Ventiler n System

Varje droppe är viktig
Det man inte ser kan ha stor betydelse. Likt hjärtat och blodomlop-
pet, osynliga men helt livsavgörande. Vad KSB gör är likvärdigt. Våra 
pumpar, ventiler och system ger människor världen över tillgång till 
vatten. Vi hjälper till att rena avloppsvatten, håller igång industrin, 
genererar energi och underlättar driften i våra gruvor. Våra produkter 
garanterar att vardagen fungerar, dock så diskret att de knappt märks. 
Vad de möjliggör är helt fantastiskt. Mer information om oss och våra 
produkter hittar du på www.ksb.se

Gilla: 

På elektrikernas sida

Vi tror på Göteborgs handboll!

Satsning på nygammal mark
i Marks Kommun

Damfotbollens vagga stod i Västergötland på 
70-talet och den stora föreningen hette Öxabäck.
Basketbollen tog sedan över i Marks Kommun med 
Sätila som centralort. Mitt i all denna aktivitet så fick 
Tostareds IF fart på sin verksamhet, som nådde sin 
höjdpunkt på 90-talet, då föreningen hade fler än 
35 lag med i seriesystemet.

Bakom denna remarkabla uppgång stod för-
stås en del riktig samling ideella ledare, men de 
orkade ju inte hur läge som helst och det satte sina 
spår i form av betydligt färre lag.

Nu skall det emellertid bli ändring! Eldsjälen 
Bengt Olsson tillsammans med ordförande Berndt 
Ekholm samlade ihop både nya och gamla ledare 
i somras för att göra en nystart. Den 1 september 
genomfördes ett Kick-Off möte med nästan 20 
ledare. Kontakten med Sävehof har funnits där 
tidigare via Bengt och nu har Sävehof lovat att 

stötta denna nysatsning. Landslagsspelaren Hanna 
Fogelström i Sävehof berättade på träffen om sin 
spelarkarriär, som började med handboll i åk 2 och 
sedan fortsatte till Elitserien och A-landslaget och 
de Olympiska Spelen i London i somras.

Baskursen Framtidens Handbollsspelare har 
kommit igång, men det mest omfattande arbetet är 
förstås att komma i kontakt med framtidens hand-
bollsspelare och det sker genom besök i skolorna 
åk 2-3-4 i hela Marks Kommun ibland annat orterna 
Ubbhult, Sätila, Skene, Kinna, Hyssna, Fritsla, Fot-
skäl, Torestorp och Örby. Totalt skall det bli över 30 
klassbesök på eleverna idrottslektion och den som 
genomför besöken är Håkan Drath från Sävehof.

Inför säsongen 2012–13 har Tostared anmält 
8 lag till handbollsserierna. Föreningens

Julturnering Tygrikesnatta räknar också med 
att öka.

Håkan Drath
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Ständiga medlemmar

Ahlqvist Carl Åke

Andersson Jan ”Gummi”

Andersson Mats

Andersson Rolf

Andersson Stig

Bark Gunnar

Bergman Anders

Berndtsson Ingvar

Lennart Björck

Björnum Sten

Callgard Dick

Carlsbogård Hans

Carnegren Christer

Cleblad Conny

Drott Anders

Drath Håkan

Gunnar Eriksson

Olle Engman

Eriksson Jörgen

Grabarits Mikael

Grundberg Lars 

Henning Bo Gunnar

Holmquist Mats

Hultgren Christer

Hysén Roy

Janshed Bertil

Johansson Christer

Johansson Ola

Johansson Roger

Johansson Eva

Johansson Kenneth

Johansson Sture

Jonsson Pia

Jonsson Ted

Josefsson Elon

Jönsson Mats

Järnepalm Bengt

Karlsson Christer ”Buff”

Knopp Håkan

Krohn Christer

Lillemor Lahger

Lennartsson Lars

Lindqvist Lennart

Lundbäck Jerker

Lorang Ulf

Mattsson Sonja

Morén Rolf

Nertby Dan

Nilsson Carl Olov

Pedersen Reine

Pedersen Mona

Pedersen Leif

Pedersen Bjarne

Pedersen Christer

Pettersson Sören

Saluäär Bert

Sandström Thomas

Schüler Lars

Ström Frank

Swedmark Göran

Svensson Gustaf

Svensson Göran

Svensson Lennart

Weine-Lindgren Anita

Öhman Jan

Östberg Bengt Arne

Östling Sven Åke 

Österlund Anders
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Vår nya helhetslösning, Stena Solutions, innebär att vi
skräddarsyr en lösning för just din organisation, där vi
använder innovativt tänkande för att göra återvinnings-
hanteringen enklare, mer bekymmersfri och mer lönsam.

Stena Solutions innebär att vi tar ett helhetsgrepp på
allt ditt avfall och ser över hur det kan hanteras, hur det
transporteras och hur det kan återvinnas. Kontakta oss 
för att se vad vi kan göra för just ert företag!

BARA EN SAK ÄR VIKTIGARE 
ÄN ATT VINNA. ÅTERVINNA.

www.stenarecycling.se

Välkommen till 

Stena Recyling!

Gothia Försäkringsplanering AB
www.gothiaforsakring.se

Jan Kihlbaum    031-806 510

Marieholm, Lilla Marieholmsgatan 7-9, 031-338 90 00
Västra Frölunda, August Barks Gata, 031-89 64 00

På elektrikernas sida

Vi tror på Göteborgs handboll!

På elektrikernas sida
Välkommen till våra yrkesbutiker:

Hisingen, Polstjärnegatan 10, 031-338 90 00

På elektrikernas sida

Vi tror på Göteborgs handboll!

Östmans Svets o MC

031-21 31 61
0705-21 31 61
Lärjeågatan 9
415 25 Göteborg ingvar@ostmans-svets.se
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Majserien och Spårvagnshallen 
– ett minne från 50-talet

I slutet på 50-talet fanns det inte många sporthal-
lar i Göteborg och följaktligen spelades inte heller 
många handbollsmatcher inomhus. Seniorlagen 
i den lokala serien spelade enkelserier och det 
innebar som mest 9 seriematcher på ett år och 
ungdomslagen spelade ännu färre. Mässhallens 
A- och C-hall fanns att tillgå, men det var mer 
eller mindre allt. SJ-hallen, bakom Centralen till-
kom 1956 och där spelade ungdomsmatcher på 
lördagskvällarna under den mörka delen av året. 
Övriga matcher för 12–16-åringar i Göteborgsse-
rien ägde rum i Sörgårdshallen, som låg i Mölndal.

Ungdomslagen måste få spela fler matcher, 
ansåg ungdomsföreningarna i västra Göteborg 
som mer eller mindre var lika med Majornas stads-
del. Sagt och gjort; Kungsladugård, Sanna och 
Västra Frölunda (Jan Stiberg, Gerry Andersson, 
Arne Sjöqvist och Leif Larsson var de som drog 
igång det hela) och på så sätt tillkom Majserien 
och den spelades i Spårvägshallen, som låg i 

hörnet Karl Johansgatan/Bruksgatan och hallen 
ägdes av Göteborgs Spårvägar. Alltså inte riktigt 
i Majorna, men nästan. Stadsdelen Sandarna fick 
duga.

Västra Göteborg har aldrig haft någon stor 
idrottshall och har det inte idag heller. Majornas 
Sporthall var redan på 50-talet för gammal, så nu 
byggdes Spårvägshallen. Man hade gott om yta, 
närmare bestämt området från stallarna ute till 
gamla Stadsgränsen vid Kungsten, men ändå blev 
hallen bara 30 x 15 meter, alltså målgården gick 
precis ut i hörnet. Sannas allsvenska damlag trä-
nade här och så gjorde också Sannas herrar som 
låg i division 3, så den dög ju åt pojkhandboll i 
åldrarna 12–14 år.

Majserien spelades på söndagar kl.10–16, vil-
ket gjorde att många fick avstå att spela, då den 
inkräktade på konfirmation. På den tiden var det 

En bild från 2012 på entrén till Spårvagnshallen, som minner om Majserien och glass på 50-talet.

Forts. på sid. 20
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Världsmästare och övriga
VIP-personer

Adler Maria
Ahl Christer
Almquist Ingrid
Andersson Henrik
Andersson Magnus
Andersson Kurt
Andersson Kim
Ask Olof
Barksten Lina
Berg Martin
Berggren Emil
Blank Richard
Blohm Linn
Blombäck Gunnar
Boquist Martin
Borgstedt Alexander
Broman Krister
Brusberg Gunnar
Bystedt Martin
Bäckström Joakim
Carlén Per
Claeson Linéa
Danielsson Uno
Domeij Alexandra
Ekengren Johan
Elf Johan
Englund Ulla Britt
Ericsson Christian
Eriksson Camilla
Ernstson Joakim
Forsmo Niklas
Franson Mats
Franzén Mattias
Friberg Emma
Fridén Viktor
Frändesjö Martin
Geissler Sebastian
Gentzel Peter
Grundsten Niklas
Hajas Erik

Hallberg Anders
Hellberg Sten
Hermansson Mia
Holmgren Cerry
Jacobsson Johan
Jensen Oskar
Jilsén Björn
Johansson Bengt”Bengan”
Johansson Bertil ”Bebben”
Johansson Per
Johansson Robert
Johansson P.O
Johansson Magnus
Johansson Patrik
Jönsson Kjell
Kappelin Rickard
Karlsson Hasse
Karlsson Lukas
Kämpendahl Gunnar
Lagerquist Anna
Larholm Jonas
Larsson Per Olof
Larsson Gunnar
Larsson Linn
Larsson Lina
Lindahl Fredrik
Lindblom Donld
Lindgren Ola
Lindgren Jesper
Lindh Maria
Lindqvist Rune
Lindskog Anna
Linnell Ingemar
Lundberg Joachim
Löfgren-Pihl Tora
Lövgren Stefan
Mattsson Roland
Moberg Åke
Moberg-Andersson Ulrika
Monti Danielsson Clara

Nilsson Åke
Nilsson Rune
Nordmark Björn
Ojala Leonel
Olsson Staffan
Olsson Hans
Olsson Mats
Olsson Stig Lennart
Olsson Leif”Loket”
Palicka Andreas
Persson Jonas
Persson Anders
Petersen Fredrik
Pettersson Johan
Reimer Åke
Ring Lennart
Rutgersson Gösta
Rönndahl Bertil
Sand Louise
Schneider Henrik
Sivertsson Tomas
Sjunnesson Ewert
Sjöblad Axel
Sjögren Sten
Sjöqvist Arne
Sjöstrand Johan
Sjöstrand Charlie
Skoglund Ida
Strömberg Carin
Svensson Thomas
Swerin Gösta
Tellenmark Vanessa
Thorsson Pierre
Tobiasson Markus
Warvne Tobias
Wislander Magnus
Vranjes Ljubomir
Wremer Rasmus



20

Styrelse 2012
Ordförande: Jörgen Linder
Tel: 0707-30 84 36

Kassör: Håkan Drath
Tel: 0708-91 08 35

Sekreterare: Anita Stenström
Tel: 0736-91 64 87

Ledamot: Mona Lisa Wassén
Tel: 0707-55 61 89

Ledamot: Gerrit de Broen
Tel: 0706-27 77 31

Suppleant: Hans Carlsbogård
Tel: 0708-56 96 58

Suppleant: Carl Olov Nilsson
Tel: 0705-67 54 36

Suppleant: Ingmar Christiansson
Tel: 0768-09 09 29

obligatoriskt att gå i högmässan varje söndag, om 
man ville konfirmeras. Föreningarna som deltog 
från början var västraklubbarna; Sanna, Kungsla-
dugård, Utsikten, Heid, Västra Frölunda, Hovås, 
Celtic och senare tillkom Warta, Heim och RIK 
från övriga Göteborg.

Hösten 1958 hade kanske serien redan varit 
igång något år och den blev en succé. Läktaren, 
som var långt upp på ena kortsidan, var alltid 
fullsatt och vaktmästare Lindqvist hade fullt upp 
med att fördela omklädningsrum till alla lagen. 
Speltiden var troligen 2 x 10 minuter. Bollen var 
en läderboll av den gamla sorten, som innehöll 
en blåsa, som blåstes upp via en liten ”pip” som 
sedan viktes innanför lädret och sedan syddes 
bollen igen med lädersnören! Bollarna var dess-
utom oftast utslitna och därmed svåra att greppa. 
Snacka om stenåldern!

Observera att serierna innefattade bara pojk-
handboll. Sanna hade flera lag med i 13-årsserien 
och föreningen var nog den största då i hela västra 
Göteborg, ca 17 lag om man räknar med lagen i 
Majserien. Åldersgrupperna som spelade i Maj-

serien i slutet på 50-talet var födda i mitten och 
slutet på 40-talet och är alltså de som går eller gått 
i pension nu 2012. 

Majseriens första upplaga spelades några år 
fram på 60-talet. Upplaga nummer två av Majse-
rien genomfördes på 70-talet och då med Heid 
och deras ledare Lennart Lindqvist som arrangör. 
Heid hade flyttat sin verksamhet västerut till Järn-
brottsskolan, som hade en ”stor” idrottshall på 
cirka 32 x 15,5 meter. Då spelades Majserien för 
16 åringar och yngre och för både pojkar och flick-
or och de var födda på senare delen av 50-talet.

Denna hall revs för flera år sedan och på 
samma plats byggdes nuvarande Heidhallen.

Järnbrottsskolan tog farväl förra året och nu 
finns där istället bostäder samt en ishockeyhall 
som ser ut som en stor sardinlåda. 

Håkan Drath
som spelade i Majserien på 50-talet,
var ledare på 70-talet och idag 2012 

tränar pojkar 03 i Sävehof

Majserien och Spårvagnshallen…
Forts. från sid. 18
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LindhoLmen
där science möter Business
Lindholmen är Göteborgs mest expansiva miljö för företag inom transport,  
it och media. här har 311 företag redan insett fördelarna med att skapa nätverk 
och utvecklas tillsammans med likasinnade. söker du också läge för tillväxt?  
Lediga lokaler hittar du på älvstranden.com 

VÄGEN TILL DEN NYA STADEN


