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November 2013

Full aktivitet i dagens ungdoms-
handboll här i Kungälvs HK



Vill du veta mer? Läs mer och hitta din förening på svenskaspel.se/svea

Ett annorlunda spelbolag

Var med och dela 
ut 50 miljoner till 

ungdomsidrotten!
Bidra till din favoritförenings ekonomi varje gång du spelar. 

Det kostar inget extra. Så här enkelt är det:

Vilken förening vill du stödja?

= 10 poäng

Alla Svenska Spels 
kunder som har ett 

Spelkort kan
vara med.

Du ansluter upp till tre av dina
favoritföreningar via Spelkortet.

Det gör du i din spelbutik, på
webben eller i mobilen.

Varje gång du lägger ett spel 
hos Svenska Spel fördelas

ett antal poäng på den 
förening/de föreningar du valt.

En lagd krona ger tio poäng.

En gång per år sammanställs 
alla poäng och ger den förening/

de föreningar man valt sin 
proportionella del av potten, 

hela 50 miljoner kronor. 



1

Det nya handbollsdistriktet – 
Handbollförbundet Väst

1997 i Scandinavium firade Göteborgs Handboll-
förbund sitt 50-årskalas. Före 1947 hade förbun-
det tillhört Göteborgs Distrikt Idrottsförbund, 
men sporten hade blivit så stor, att det var dags 
att bli ett eget förbund.

Föreningarna i distriktet 1947, bestod till stora 
delar av kvartersklubbar, men eliten fanns ju också 
i form av främst av Redbergslids IK, IK Heim och 
Majornas IK.

Säsongen 1957/58 hade vi 121 föreningar i 
distriktet, 180 herrlag och 37 damlag. Totalt med 
ungdomslagen fanns 378 lag och de yngsta spe-
larna var 14 år. De allsvenska lagen på herrsidan 
hette IK Heim och Redbergslids IK och på dam-
sidan hette serien Västsvenska Damserien och 
innehöll GKIK, Partille, Wasaiterna, Redbergslid, 
Kv. IK Sport och IK Heim.

Drygt 50 år senare, 2009-10, hade vi 517 

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 15 77
och fråga efter Sture ”Laban” Johansson.

lag men bara 34 föreningar och de yngsta lagen 
i riktigt seriespel var bara 10 år. Minihandbollen 
för 9 -åringar hade kommit till, men är inte med 
i riktigt seriespel.

Idag 2013 är det dags för en utökning av 
distriktet till att också omfatta Bohuslän, alltså 
klubbarna Strömstad, Lysekil, Kroppskultur, Ste-
nungssund, Orust med flera.

Lagen från Göteborgsdistriktet består av; 40 
damseniorlag och 174 flicklag, där de yngsta är 
10 år och på herrsidan har vi 53 seniorlag och 141 
pojklag över 10 år. Totalt blir det 408 lag.

Till det nya distriktet tillkommer 13 seniorlag 
och 59 ungdomslag från Bohuslän och Dalsland. 
Totalt i premiären för Handbollsförbundet Väst 
spelar 480 lag från det nya distriktet.

Handbolls Akademins träffar 2013–14
Torsdagarna 31/10, 28/11, 30/1, 27/2, 27/3.

Grand Hotel Opera
vid Nils Ericsonsplatsen.

Start vid 18-tiden med mingel och 
sedan kåseri av kända profiler.

Forts. på sid. 3
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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!
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Inom näringslivet, stat och kommun, går vi 
mot allt större enheter och så gör vi förstås också 
inom, idrotten och inte minst i handbollen. Vi i 
Göteborgsdistriktet har alltid varit bortskämda 
med korta resor till matcherna, då det funnits så 
många lag i vårt område. På 70-talet blev det en 
häftig reaktion, då Kroppskultur bad att få vara. 
Hur skulle Göteborgslagen ha råd och tid, att en 
gång om året resa 18 mil tur och retur? Jag minns 
också vilka bekymmer det blev 1975, då Malm-
berget kom upp i herrallsvenskan. Plötsligt måste 
lagen flyga eller ta tåg en dag före matchen. Eko-
nomisk katastrof! Nu till hösten skall ungdomslag 
åka till Strömstad i de allra yngsta åldrarna, 9 och 
10-åringar. 

Sammandrag heter lösningen för de yngre. 
Lagen skall spela flera matcher på samma dag 
och ort i stället för att åka dit flera gånger. När 
Önnereds pojkar 03 skall åka till Strömstad, så 
kommer och Lysekils killar dit, så spelar de tre 
lagen två matcher var, men med uppehåll emel-
lan matcherna.

Föreningslivet förändras också. Vissa klub-
bar blir större, andra mindre, men framförallt blir 
vi tyvärr färre. Säsongen 2005-06 hade vi 700 
lag från Göteborgsdistriktet i seriespel, från 10 
åringar till seniorhandboll. Idag är den siffran 408. 
Motsvarande minskning har de flesta sporterna, 
men det betyder inte, att vi i handbollen skall ta 
minskningen, som något givet.

Vision 2016 är det projektet, som går ut på att 
ändra på den negativa trenden. Vi skall 2016 ha 
lika många lag som 2005! Mer om detta framgår 
i en annan artikel.

Ja, handbollssäsongen är i full gång. Hand-
bollens elitherrlag Rimbo skall försöka överträffa 
diktens Åshöjden i fotboll! Önnereds HK gick 
som bekant upp upp i högsta serien med både 
herr- och damlaget och nu skall de försöka klara 
sig kvar med spel i sin egen hall.

Kristianstad och Lugi har skaffat sig spelar-
förstärkningar inför året och är storfavoriter till 
SM-guldet på herrsidan. IK Sävehof är återigen 
storfavoriter på damsidan. Skall Sävehof ta sin 
sjätte raka SM-vinst?

Håkan Drath

Det nya handbollsdistriktet –
 forts. från sid. 1

Nya föreningar från Bohuslän/Dal
i dagens Handbollförbund Väst

 

Stenungsunds IK, GF Kroppskultur,

Team Bohuslän, Strömstads HK,

Lysekils HK, Melleruds IF, HF Orust

och Höfers IF
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Projektet Vision 2016 – handbollens 
viktigaste utmaning i modern tid

Bakgrund
På GHFs årsmöte i augusti 2012 fick Handbolls-
förbundets styrelse i uppdrag att högprioritera 
nyrekryteringen i distriktet.

Nyrekryteringen i Göteborg har dramatiskt 
gått ner under de senaste åren. 

Stefan Albrechtson kontaktade mig under 
hösten 2012 och förklarade läget och vikten av 
att vända på utvecklingen.  Ledare från våra båda 
föreningar träffades, för att diskutera situationen. 
Samtliga var överens om det allvarliga läget och 
det beslutades att kontakta GHF:s ordförande 
med ett förslag om att komma igång via ”fad-
derverksamhet” och ge stöd till de klubbar som 
behövde hjälp med rekrytering ute i skolorna. 
Denna träff utmynnade i en arbetsgrupp som 
sjösatte projekt Vision 2016.

Denna grupp har arbetat sedan december 
2012 och kontakt har tagits med Svenska Hand-
bollförbundet där vi fått ekonomisk hjälp. 

Den 15 april kallades samtliga ungdomsför-
eningar i Göteborg till möte i Erikbergsgården för 
information om projektet Vision 2016. Rubriken 
var Handbollens viktigaste möte. Det var ett bra 
möte där klubbarna gav GHF:s representanter 
uppdraget att prioritera detta projekt framför 
annat.

Frågan blir då, vilka möjligheter finns att “spa-
ra” in pengar, eller förändra/ nedprioritera annat 
för förbundet och istället lägga all fokus på rekry-
tering. Detta är en viktig fråga i planerandet av 
arbetsplanen för GHF säsongerna 2013-2016. En 
inriktningsändring för GHF:s verksamhet måste 
till om vi ska klara att få positiva siffror på antal 
anmälda lag och ta tillbaks förlorad mark ute i 
stadsdelarna. 
Vi måste klara att komma ut i skolorna på 
dagtid,
Vi måste klara att erbjuda handbollsintroduk-
tion på deras idrottstimmar,
Vi måste klara att få dem att pröva på handboll 
i kul klasslagstävlingar,

Vi måste klara att erbjuda barnen en bra trä-
ningsmiljö i klubbarna på kvällar och helger, 
Vi måste klara att få klubbarna att anmäla lag, 
Vi måste klara attt fixa de träningstider klub-
barna behöver, 
Vi måste klara att ta fram ekonomin dessa 
insatser kräver.

Men går det att få igång handboll i sko-
lor eller område som fotboll och inne-
bandy lagt beslag på nu?
Klart det går, vi har världens roligaste sport/pro-
dukt att erbjuda, handboll gillas av både tjejer och 
killar om de bara får prova på och vi erbjuder ro-
liga träningar hos klubbarna.

Det går väl an för dig att säga som är 
i Önnered och som har tre egna hand-
bollsplaner!
Det vi gjort i Önnered kan vilka entusiaster som 
helst göra idag också i vilket område som helst 
om man bara har ork, tålamod och tänker igenom 
vad man vill åstadkomma svarar jag. Vi ska inte 
glömma att 1985 när ÖHK separerade från fotbol-
len hade vi totalt 5000 kronor och lite gammalt 
idrottsmaterial på hustruns och min vind. Det är 
bara 28 år sedan dess.

Några år tidigare hade vi tilldelats området 
Älvsborg att jobba i ifrån förbundet, ett område 
ingen ville ha då det inte fanns någon idrottshall 
där och med det inte heller någon handboll heller. 
Under åren 1985-1992 hade vi de flesta tränings-
tiderna i stadens norra stadsdelar, det gick det 
också för vi älskade att hålla på med handboll.

Att rekrytera barn till handbollen ute i skolor-
na är inte svårt, utmaningen är att få till en roligare 
verksamhet hos handbollsklubbarna än de hittar 
i någon annan sport!!! 

MEN ALLTING GÅR 

Kenneth Johansson
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Önnereds HK
ÖHK hade ett fantastiskt rekryteringsarbete i 
skolan och en bejublad klassturnering i Bäst i 
Väst ledd av Eva Johansson ändå nådde vi inte 
enda fram så för fyra år sedan, så tog vi ett beslut 
i Önnereds HK:s tävlingskommitté att bygga ung-
domsverksamheten på ett nytt och mer pedago-
giskt sätt i form av rekrytering och teknikinlärning 
i tidig ålder.

Som ungdomsansvarig fick undertecknad 
uppdraget att försöka nå mål som att vi skall bli 
fler spelare, behålla spelarna längre, nivågruppera 
för att nå utveckling men ta bort resultatfixering, 
toppning, selektering och tidig specialisering, få 
fram så bra teknik som vi bara kan hos spelarna 
och ge dem världens roligaste verksamhet. Högt 
ställda mål naturligtvis, men ändå väldigt roligt 
att arbeta mot och effekten lät inte vänta på sig . 
ÖHK har idag 4 år senare mellan 350-400 barn i 
åldrarna f.2001-04 och vi blir fler för varje år som 
går och tekniska kompetensen hos spelarna har 
ökat markant.  

Det gav också andra värden vi bygger stora 
team för varje årgång med många olika kompe-
tens områden för att varje team skall bli liveget 
med tiden. Varje lag har idag 2-5 Tränare, 1-2 
Lagledare,1 Föräldrar ansvarig, 1 Café ansvarig, 
1 Sponsor ansvarig, 1 Cup ansvarig, 1 Göteborg 
cup ansvarig, 1 Ekonomi ansvarig och 1 Föräldrar 
representant.

Hade inte föräldrarna fått en bra bild av vår 
verksamhet, så hade man inte velat vara med att 
arbeta i våra team och för varje område som nå-
gon tar hand om så kan tränarna fokusera än mer 
på barnens utveckling. Vilket också föräldrarna 
ser vilket gör att man kan tänka sig att ställa upp 
för det gynnar ju ens egna barns utveckling och 
Önnereds HK ger många mervärden i ett barns 
uppväxt. ÖHK fokuserar inte bara på handbollen, 
utan att man skall även bli en bra samhällsmed-
borgare.

Föreningens tränare i äldre årgångar ser nu 
också att det är kul att arbeta med de yngsta, vil-

Önnereds A-lagsstjärnor drillar framtidens förmågor.
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ket gör att vi har fått väldigt bra tränarteam och 
barnen älskar verksamheten.

Vi tittade också i samma veva hur kan vi på 
ett lustfyllt sätt få fram ännu mer träningstimmar 
för barnen och litegrann gå tillbaka till spontani-
drottandet ? Idén ”Handbollsverkstan” föddes 
att en dag kunde barn i årskurs 3-4 komma ner 
och teknikträna, samt spela matcher på eftermid-
dagen istället för att gå till fritids och en annan 
dag samma verksamhet för årskurs 5-6. Nu är det 
idag cirka 200 barn som tränar dessa dagar extra 
utöver sin ordinarie verksamhet för att det helt 
enkelt är så kul med handboll.

Lovhandboll var redan införd men har explo-
derat och både höstlov samt sportlov har vi 16 
timmars handbollsverksamhet med A-lagspelare, 

föreningstränare och handbollsprofiler som idag 
är väldigt välbesökta (Höstlovshandbollen hade 
120 anmälda barn en vecka före lovet).   

Dessutom har vi nu även startat ett Sport-
camp på sommarlovet där vi år också var 120 
barn, som deltog och tränade massor med hand-
boll, men också mycket uteaktiviteter tillsammans 
för att  bredda innehållet i våran verksamhet kring 
barnens utveckling.

Nu ser framtiden väldigt ljus ut för vår fören-
ing och min rekommendation till samtliga fören-
ingar är att ta er rekrytering på allvar för det är en 
förenings framtid.

Christian ”Lego ” Johansson
Ungdomsansvarig Önnereds HK

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

Sedan starten för 42 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

      Chokladdoppade päron i dag.  
  Stolar i massiv ek i morgon.
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Torslanda HK – från liten kvarters-
klubb i Tolered till stor ungdoms-

förening i Torslanda

Det är söndag i Torslandahallen. I B- och C-hallen 
turas 7-, 8- och 9-åriga flickor och pojkar, sam-
manlagt drygt 300 barn, om att leka handboll med 
5-10 ledare i varje grupp. Mängder av föräldrar 
sitter och står runt om i hallarna och njuter av sina 
telingars framfart. I A-hallen pågår seriematcher 
med något äldre ungdomar. Även här sitter 
mängder av föräldrar och supportrar och hejar på 
hemma- och bortalagen. På onsdag eftermidda-
gar har ett trettiotal 5- och 6-åringar handbollskul 
tillsammans med en handfull ledare.

Torslanda HK har under snart 20 år arrangerat 

skolhandboll där alla klasser i Torslanda fått delta. 
Tidigare var det handboll för år 3, 4 och 5 som 
arrangerades. Numera koncentrerar klubben sig 
på att göra ett så bra arrangemang som möjligt 
för år 2 och 3. I vintras deltog 14 klasslag från 
år 2 och 20 från år 3. För den aktuella säsongen 
ser det ut att bli minst lika många klasslag som 
kommer att delta.

Skolhandbollen har varit ett viktigt rekrytre-
ningsarrangemang, men de flesta nya medlemmar 
har kommit till genom klubbens handbollsskola. 
Varje år bjuds Torslandas och Öckerö kommuns 

Torslandas Handbollsskola för årskurs 1 födda 2006, premiärträningen.
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alla förstaklassare in till handbollsskolan genom 
att de får ett brev från klubben och vid höststar-
ten strömmar minst ett femtiotal flickor respektive 
pojkar till hallen. Ledare är oftast föräldrar som är 
före detta handbollsspelare. Men även föräldrar 
som aldrig hållit i en handboll ställer upp som le-
dare. De blir duktiga assistenter och administra-
törer i de olika lagen. Många av dem följer sedan 
med lagen upp i åldrarna medan träningen oftast 
sköts av tränare som inte föräldrar. 

Klubben växer hela tiden både i antal aktiva 

och resultatmässigt. Om man använder aktivitets-
bidragen som ett mått på klubbens utveckling så 
har den mer än fördubblats de senaste tio åren.

Just nu ligger klubbens representationslag i 
toppen av div 2 med både dam- och herrlag. På 
ungdomssidan har vi under gångna år nått stora 
framgångar i seriespel, i USM och i New Body 
Cup med många lag. Så förväntar vi oss även i år 
och siktar på att flera lag går till finalspel. 

Fakta Torslanda HK
Tolereds AIK bildades 1941med friidrott och 
orientering som huvudsporter. 1946 spelade 
klubbens första handbollslag i en serie. Efter att 
i många år ha haft Tolered som upptagningsom-
råde, med många framgångar i senior- och ung-
domsserier flyttade handbollen i början av 70-talet 
ut till Torslanda med sina växande ungdomskul-
lar med träning och matcher i Torslandaskolans 
sporthall.

1985 invigdes Torslandahallen med två hand-
bollshallar som 2010 byggdes till med en C-hall. 
Efter att ha varit en sektion i Tolereds AIK bilda-
des 1996 HK TAIK som en egen klubb och bytte 
2001 namn till Torslanda HK. Medlemsantalet är 
omkring 1.100 och antal seriespelande lag denna 
säsong är 6 seniorlag och 37 ungdomslag samt 20 
minihandbollslag.

Bengt Wester

Stöd Barncancerfonden 
PG 90 20 90-0

Tel 020-902090

TRE AV  
FYRA BARN  
ÖVERLEVER 
CANCER
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Kungälvs HK
KHK är idag en livaktig handbollsklubb och Kung-
älvs kommuns största ungdomsförening. Många 
års gediget rekryteringsarbete har gett frukt så att 
vi idag är representerade i alla åldersgrupper. De 
”hål” som tidigare fanns i verksamheten är idag 
igentäppta. Detta har gett klubben en god grund 
att fortsätta sitt arbete på. Dock återstår många 
stora utmaningar framöver för KHK. Bland dessa, 
så är en av de största att se till att få behålla våra 
ungdomar ända upp i juniorålder. En annan stor 
utmaning är att höja handbollskvaliteten i fören-
ingen. Vi skulle gärna se att vi mer regelbundet 
skulle kunna ta oss långt i USM stegen för A-
ungdom och juniorer och på så sätt även kunna 
höja vår seniorverksamhet. Det tuffa är att kunna 
göra detta utan att nagga på den värdegrund och 
de styrpolicys som är tagna i klubben.

Rekryteringsarbetet: 
Vår rekrytering är uppbyggd i två steg. Först så 
rekryterar vi barn till vår Handbollsskola. Där har 
de en lekfylld verksamhet under ett eller två år. 
Där har vi normalt 80-120 barn i aktivitet. De 
grupperna ligger först på lördag morgon och det 
är härligt att se alla dessa barn välla in och planen 
blir som en myrstack med 40-50 barn samtidigt.

Ur handbollsskolan bildas sedan en basgrupp 
i varje åldersgrupp som innehåller 25-30 barn. 
Dessa bildar ett lag och börjar att spela minihand-
boll när de går ur Handbollsskolan. Efter drygt ett 
år så kommer sedan skolhandbollen för denna 
åldersgrupp och då brukar det fyllas på med 10-
20 nya barn i varje grupp. Det är oerhört viktigt att 
det finns denna grupp med en färdig organisation, 
med ledare osv, som kan ta hand om de barn som 
kommer från rekryteringen via skolhandbollen.

För sex år sedan gjorde vi en stor förändring 
i vårt arbete mot skolorna i och med att vi lade 
skolhandbollsturneringen under dagtid. Det har 
sedan dess blivit en tradition att delta för kom-
munens klasser. 2012 deltog 64 klasser, vilket är 
nästan ett hundraprocentigt deltagande. I sam-

band med klassturneringen, så besöker vi varje 
3:a, 4:a och 5:a och har sedan en handbolls lek-
tion med dessa klasser på en gympatimme. Själva 
turneringen spelas under en heldag för varje ål-
dersgrupp.

Denna rekryteringsmodell tycker vi fungerar 
väldigt bra och ger oss en god grund att bygga 
vidare på. Nu skulle man ju kunna tro att vi på 
detta sätt borde ha hundratals barn i verksam-
het även högre upp i åldrarna. Men tyvärr är det 
inte så. Det händer mycket i en förening under 
resans gång och vi tappar många ungdomar på 
vägen. Kvaliteten på ledarna är den enskilt vik-
tigaste faktorn för att en grupp skall må bra och 
att man skall få många ungdomar som fortsätter 
länge med handboll. Av den anledningen, så kan 
man kanske säga att ledarrekryteringen är den 
allra viktigaste. I vår klubb, som i de flesta, så va-
rierar kvaliteten på ledarna så klart. Vi har försökt 
att komma till rätta med detta genom att erbjuda 
alla ledare fria utbildningar i den mängd de själva 
önskar, samt att vi har tagit en värdegrund med 
tillhörande policys för att få ledarna att arbeta mot 
samma mål. Detta är en ständig process i vår för-
ening. Det här att behandla alla lika och ge alla 
samma förutsättningar för utveckling, samtidigt 
som man skall och vill vinna handbollsmatcher. 
Detta är den stora utmaningen i ungdomsidrotten 
och det krävs oerhört duktiga ledare för att han-
tera denna situation på ett bra och smidigt sätt.

Framtiden
I vår klubb så tycker vi att vi kommit ganska långt i 
etsgrupp med några andra klubbar i kommunen, 
där vi arbetar för att få kommunen att bygga en ny 
multiarena. Vår förhoppning är att en sådan arena 
skall finnas tillgänglig säsongen 2017-2018. Med 
ett sådant tillskott tror vi att vår förening skulle 
få de rätta förutsättningarna för att fortsätta vår 
vandring framåt.

Mats Bengtsson
föreningskonsulent i Kungälvs HK
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Göteborgshandbollen
säsongen 1950-51

– en nostalgisk tillbakablick
Kansliet låg i Mässhallen och var öppet tisdagar 
och fredagar kl. 18-19 under tiden 15 september 
till 15 april.

De lokala herrseniorserierna innehöll 14 se-
rier A-lagsserier och 11 reservlagsserier på herr-
sidan!  Totalt blev det 25 serier med 8 lag, alltså 
200 lag och till detta kom cirka 10 lag i division 1–3

Herrjuniorerna var indelade i 9 serier, från 
klass 1 till klass 5 B. Noterbart, i klassen 5 B gjor-
de IK Sävehof sin debut som förening. De flesta 
spelarna gick på Hvitfeldska Läroverket och var 
fortfarande juniorer, så Sävehofs första A-lag var 
i verkligheten ett juniorlag.

Pojklagen, som bestod av spelare i 15-16- års-
åldern, bestod av 5 serier. Serier för yngre spelare 
fanns inte.

Damernas seniorsida innehöll 3 serier. Dam-
klass 1 utgjordes av lagen Götadal, Heim. GBIS, 
Sport, Redbergslid och GKIK. Endast en junior-
klass fanns med de 6 lagen, Heim, Sport, Red-
bergslid, Haga, Partille och GKIK. Handboll för 
flickor i de yngre åldrarna förekom ej.

Samtliga serier bestod mer eller mindre av 
8 lag och de spelade i en enkelserie, vilket be-
tydde 7 matcher per år!!! Den stora anledningen 
var hallbrist! Mässhallens A- och C-hallar var de 
enda riktiga hallarna som fanns då. Att så många 
spelade handboll berodde säkert på att det var så 
få matcher och att huvudsakliga verksamheten 
var fotboll, med handboll som avkoppling under 
vintern.

En nostalgisk tillbakablick.
Minns Du?
Almedal, Backa, Atos, Banér, Castor, Heid, 
Häcken, Kometen, Parker, Renitz, Speed, Bräckö, 

Burås, Dala, Droskechaufförerna, Eken, Eriks-
berg, F9, Fräntorp, Färjenäs, Fässberg, Gamlesta-
den HK och IK,

Getebergsäng, Godhem, Gubbero, ROR, 
Göteborgs akademiska, GAIS, GBIS, Urd, Göte-
borgs FF, Göteborgs HK och IK,  GKIK, Göteborgs 
Polismän, Göteborgs Roddförening, Göteborgs 
Spårvägar, Haga, HK 50, Gnistan, Olympia, Tel-
lus, Trumf, Wings, Hisingstad, Hultmans Holme, 
Hägerns, Arcus, Cyklon, IFO, IFK Göteborg, IFK 
Mölndal, Kville, Manhem, Nordenhov, Primus, 
Rosenhov, Roxy, Stendy, Tello, Warta, Werner, 
Westra, Vivox, Atom, Baltichov, Borgenshov. For-
se, Götadal, Hector, Heim, Masten, Nord, Ribb, 
Rinto, Stafetten, Sterling, Stratos, Surd, Sävehof, 
Tern, Tärnan, Wasaiterna, Wega, Virgo, Johanne-
berg, Kålltorp, Kulens, Kungsladugård, Kungsten, 
Kvarnberget, Kvinnliga Folkskoleseminariet, Kv 
IK Sport, Landala, Libanon, Lindholmen, Lund-
by IF och KFUM, Lundens AI och HK, Majorna, 
Masthugget, Merwins, Mossen, Målarna, Möln-
dal, Olskroken, Otterhällan, Partille, Redberget, 
Redbergslids IS och IK, Sandarna, Sanna, Semi-
nariet, Skansen, Skogen, Slottsskogen, Dynio, 
Spänst, Stadsgränsen, Stanley, Stigberget, Säve-
dalen, Sörgården, Tolered, Trädgårdspojkarna, 
Utby, Utsikten, Valås, Verdandi, Västra Frölunda, 
Ånäs, Älgen, Änggården och slutligen Överås.

Håkan Drath
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1950 bildades Sävehof och deras första 
lag var nästan ett klasslag. Det var nämli-
gen så, att en samling pojkar gick på Hvit-
feldska Läroverket för gossar. De bodde i 
Partille och ville spela handboll. Premiärla-
get som deltog i serierna var ett juniorlag, 
bestående av nästan bara läroverkskillar.

En som inte gick på Läroverket i stan, 
var Gunnar Quist, men han startade is-
tället klasshandboll i Sävedalen 1956 för 
årskurs 5,6 och 7 och de spelade på gräs-
planer, där nu E20 drar fram vid Triumf-
glass. I hela sin ledarkarriär så tog Gunnar 
fram just klasshandbollen. Många Partil-
lebor kom under årens lopp i kontakt med 
handbollen, genom just klasshandboll.

Partille hade ont om hallar under hela 
1900-talet, men nu är det klart bättre. I 
områdena kring Sävehofhallen, Ugglumskolan, 
Vallhamraskolan och Öjersjö bedriver Sävehof 
Handbollsskola för årskurs 2 för både pojkar och 
flickor och det blir cirka 8 x 20 nya spelare varje 
år. Nu kommer inte alla spelarna dit automatiskt, 
utan de får besök av A-lagsspelare från klubbens 
båda elitlag, som marknadsför handbollen i kom-
munen på ett fördömligt sätt. Från förra året, är 
också A-lagsspelarna faddrar för ungdomslagen 
och det betyder att de träffar sina lag och även 
tränar lagen några gånger under året. Effekten 
blir förstås att lagen går och hejar på ”sina idoler”.

Den klassiska klasshandbollen fortsätter för-
stås, och nu i årskurserna 2,3 och 4. Slutspelet 
sker i samband med någon A-lagsmatch. Förra 
säsongen deltog 43 lag, som spelade grundspel 
och slutspel.

Under hösten har Sävehof tillsammans med 
Marks Handbollsklubb, tidigare Tostareds IF, haft 
ett projekt i Marks kommun, för att åter försöka 
igång handbollen i kommunen igen. För 10-15 
år sedan hade dåtidens Tostared över 25 lag i 
seriespel. Sävehofs A-lagsspelare deltog i dessa 

klassbesök, se bilden på Tobias Albrechtson och 
Marks kommande handbollsstjärnor.

Föreningen är stolta med att kunna presen-
tera spelare som vuxit upp i Sävehof ända från 
Handbollsskolan i årskurs 2. Förra året var Robert 
Johansson lagkapten för A-laget och han började 
sin karriär just i Handbollsskolan och fortsatte via 
klasshandbollen i in A-landslaget. Andra spelare 
som gått hela vägen från Handbollsskolan till da-
gens A-lag är Victor Fridén, Tobias Albrechtson, 
Sebastian Karlsson, Marcus Jacobsson, Daniel 
Wikensten, Jenny Wikensten, Hanna Fogelström, 
Frida Tegstedt och Jamina Roberts.

Nu gäller det inte bara att skaffa spelare, utan 
också ledare och lösningen blir i många fall gamla 
spelare, som nu bildat familj och har en önskan 
att deras söner och döttrar skall få göra samma 
resa, som de själva.

Sävehof har idag 28 pojklag och 32 flicklag i 
seriespel från 10 till 18 år. Till detta kommer cirka 
20 minihandbollslag i årskurs 3 samt fyra senior-
lag. Totalt cirka 85 lag!

Håkan Drath 

Sävehof – byggnadsstenen 
heter klasshandboll!

Tobias Albrechtson på klassbesök i Marks handbollsklubb.
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Team Bohuslän HF
Team Bohuslän är en fristående 
förening som är starkt kopplad till 
samarbetsföreningarna GF Kropps-
kultur och Stenungsunds HK, men 
där spelare från hela regionen är 
välkomna. Team Bohuslän är alltså 
inget distriktslag som många dåligt 
pålästa har kallat projektet. Projektet 
drivs i första hand av Per Johansson 
och Mats Lager, men många fler le-
dare finns med i olika funktioner i 
de olika lagen.

Team Bohuslän är ett elit- och 
breddprojekt för att i vårt geogra-
fiska område bereda möjlighet för 
ungdomar att spela handboll på lämplig nivå. Vi 
ser det som ett bra sätt att ta tillvara på de talanger 
som finns och att utveckla och hjälpa ungdomarna 
vidare i sitt handbollsliv. Avsikten är att med lokala 
spelare försöka få till tränings och tävlingsförhål-
lande som mäter sig med de lag som har bäst för-
hållande i Sverige. Projektet har också ett nära sam-
arbete med den lokala handbollslinjen i Uddevalla 
UEIG där många av våra spelare studerar

Team Bohuslän deltager i Ungdoms-SM för 
A-Flickor med 1st lag. Detta är ett elitspår och 
spelarna har under första delen av säsongen fått 
möjlighet att kvalificera sig till detta SM-lag och 
lyftes strax före Steg 1 över till den nystartade för-
eningen. De A-Flickor som inte kvalificerade sig 
till Team Bohuslän kommer att beredas plats i GF 
Kroppskulturs eller Stenungsunds HK:s SM-lag. På 
så sätt säkerställer vi både elit och breddverksam-
het. En positiv effekt med skapandet av ytterligare 
en förening som innebär att fler spelare kommer 
att beredas möjlighet att spela SM.

På juniorsidan ser det lite annorlunda, där har 
vårt lilla distrikt bara 1 st juniorlag i SM och det 
är Team Bohuslän. Spelarna i juniorlaget kommer 
främst från Kroppskulturs allsvenska lag och från 
Stenungsunds HK. Team Bohuslän och GF Kropps-
kultur har ett samarbetsavtal och där går spelare 
fritt emellan utan övergångar, för Stenungsunds 
tjejerna krävs det övergångar inför varje steg för 
de tjejer som spelar seniorhandboll i Stenungsund.

GF Kroppskultur och Stenungsunds HK be-
driver sin vardagliga verksamhet i Uddevalla och 
i Stora Höga. Team Bohuslän lagen träffas varje 
onsdag i Uddevalla där vi varje vecka genomför 
olika teman. Vi har också skapat en hel del helgak-
tiviteter i form av träningsläger och inbjudningstur-
neringar för både A-Flickor och juniorer.

I seriespel spelar vi under namnet Kropps-
kultur/Team Bohuslän eller Stenungsund/Team 
Bohuslän och vi deltager i seriespel med 5st lag. 
Vi ser hela vår verksamhet som en stor verksam-
het för spelare förra 1995-1998 där bredden är lika 
viktig som eliten. Vi aktiverar varje vecka runt 60st 
spelare i träning och matchande och den gränsö-
verskridande tanken har slagit väldigt bra ut så 
här långt även om vi har en lång väg att vandra. 
Projektet känns positivt och är innovativt och ett 
sätt för vår del att konkurrera med de större fören-
ingarnas förutsättningar. Våra spelare kommer från 
Uddevalla, Stenungsund, Lysekil , Orust, Trollhät-
tan och Vänersborg, vissa har flyttat till Uddevalla 
men många har valt att bo kvar på sin hemort.

Team Bohuslän är ett projekt som löper detta 
år. Efter säsongen 2013/14 kommer föreningarna 
att genomföra en gemensam utvärdering för en 
fortsättning. Vår gemensamma förhoppning är att 
Team Bohuslän kommer att finnas kvar över tid, 
och med nya årskullar som vävs in.

 
 Per Johansson
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Sporthallarna i Kviberg under 100 år
Gårdagen
Den gamla idrottshallen från början av 
1900-talet, som tillhörde Regementet, först 
A2 sedan Lv 6. Här spelades handboll på 
30- 40 och 50-talen. Sävehof tränade där på 
50-talet på söndag kl. 09-10 , efter att ha blivit 
insläppta av regementsvakten.

Gamla Sporthallen från början 1900-talet. 

Framtidens Handbollshall 100 år senare.

Morgondagen
Den nya multihallen, som skall bli färdigt om några 
år, cirka 100 år efter den gamla. Kommer det att 
spelas handboll här? Den utmaningen får dagens 
handbollsföreningar ta sig an nu!
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Antal Göteborgslag till
Göteborgsserien säsongen 2013-14

FLICKOR 
Förening Juniorer A-flick B fl år 2 B fl år 2 C fl år 2 C fl år 1 D fl år 2 TOTALT
 95-96 97-98 99 00 01 02 03 
Sävehof 3 4 5 3 5 4 8 32
Aranäs 1 2 2 3 3 5 5 21 
Torslanda 2 3 2 2 3 2 4 18
Önnered 3 2 2 2 2 3 3 17
Kärra 1 2 2 2 3 2 2 14
Kungälv  2 2 1 2 1 3 11
Heid/Mölndal 3 3   2 3 0 11
Baltichov 1 2  1 2 2 2 10
BjurslätT 1 2 2  2 1 1 9
415 Östra 1 1  2  1 1 6
Nödinge   2  1 1  4
Särökometerna  1  1 1  1 4
Backa    1  1 1 3
Redbergslid    1  1 1 3
Kv. IK Sport  2     1 2
Härryda      1 1 2
Ale       1 1
Hönö       1 1
Nord       1 1
Velebit      1  1
TOTALT        174

POJKAR         
Förening Juniorer A-pojkar BP år 2 BP år 1 Cp år 2 Cp år 1 Dp år 2 TOTALT
 95-96 97-98 99 00 01 02 03 
Sävehof 3 3 5 2 3 7 5 28
Aranäs 2 2 2 2 3 2 3 16
Önnered 1 1 2 2 3 3 3 15
Torslanda  2 2 3 2 2 3 14
Kungälv 1  2 1 2 2 2 10
Kärra 1 2 1 1 2 2  9
Baltichov 1 1 1  2 1 2 8
Redbergslid 1 1  2 1 1 1 7
Heid/Mölndal  2   2 1 1 6
Bjurslätt  1 2  1  1 5
Ale   2 1  1  4
Härryda  1 1  1 1  4
Nord 1    1 1 1 4
Särrökometerna  1     1 2
Nödinge     1  1 2
Backa 1      1 2
415 Östra  1    1  2
Torslanda/Hisingen 1       1
Wasaiterna 1       1
Heid 1       1
TOTALT        141
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Gothia Försäkringsplanering AB
www.gothiaforsakring.se

Jan Kihlbaum    031-806 510
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Ständiga medlemmar

Ahlqvist Carl Åke

Andersson Jan ”Gummi”

Andersson Mats

Andersson Rolf

Andersson Stig

Bark Gunnar

Bengtsson Anders

Bergman Anders

Berndtsson Ingvar 

Bernhardtz Bengt

Björck Lennart

Björnum Sten

Borg Peo

Callgard Dick

Carlsbogård Hans

Carnegren Christer

Cleblad Conny

Drott Anders

Drath Håkan

Engman Olle 

Eriksson Gunnar 

Eriksson Jörgen

Eriksson Marie

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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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
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
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Styrelse 2013
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

Handbollsakademiens
framtid

I mitten på 1990-talet fick Kurt Pedersen en idé 
om att starta en handbollsakademi, som skulle 
följa upp intresset för handbollen efter avslutad 
karriär hos spelare eller ledare. Kurt, som precis 
hade blivit pensionär på heltid blev Akademins 
första ordförande. 

Han började med att ordna några golftävlingar, 
då flera handbollsspelare har bytt till en mindre 
boll. Handbollsgymnasierna i landet hade tagit fart, 
så Kurt organiserade turneringar mellan landets oli-
ka gymnasier och tävlingarna genomfördes i Lund-
bystrand. Handbollsresor oftast till Tyskland blev 
en årlig företeelse, men det var inte alltid handboll 
på programmet utan också kultur och teater. Våra 
medlemsmöten startade samtidigt på Palace med 
olika föreläsare. Förebilden för Kurt, var Gubbda-
gis på Gamla Ullevi, som samlade åtskilliga äldre 
personer, som hade haft idrotten som sitt stora  in-
tresse. En annan aktivitet, var att gå på stora hand-
bollsevenemang i Göteborg, inte minst Champions 

League, först med RIK och sedan Sävehof som 
hemmalag.  När Sverige spelade landskamper i 
Scandinavium, så gick åtskilliga medlemmar från 
Handbollsakademin dit. Handbollsakademin ger 
också årligen ut sitt medlemsblad, som ni just nu 
sitter och läser.

Intresset för ovanstående har svalnat en hel 
del. Vi har förstås kvar våra medlemsmöten, nu på 
Grand Hotel Opera, men mycket mer är det inte.

Vad skall vi syssla med i framtiden och vilka 
personer skall sätta fart på vår verksamhet?

Handbollsakademin består av cirka 70 stän-
diga medlemmar, som betalt 1,000:- och cirka 60 
årsmedlemmar som betalar 100:- per år. Utöver 
dettas har vi cirka 120 VIP-personer, som har blivit 
Världsmästare i handboll någon gång.

Vi skall ta upp frågan om vår framtid på kom-
mande medlemsmöten, men om vi skall utveck-
las, krävs att några personer som engagerar sig 
i ämnet. Du?

Håkan Drath kassören






