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September 2014

Kvibergs nya multianläggning
– något för handbollens framtid?



Hjälp oss stärka idrottens rötter!
Inget kan blomma utan starka rötter. Därför sponsrar vi 
ungdomsidrotten i Sverige. Du kan hjälpa oss!

Varje år satsar Svenska Spel 50 miljoner kronor på gräs-
rötterna i svensk idrott.  Förra året hjälpte vi och våra kunder 
fl er än 6 300 föreningar inom 69 olika idrotter runt om i 
landet att utveckla sin verksamhet och till exempel bygga 
omklädningsrum, åka på träningsläger eller köpa match-
tröjor. 

Om du är registrerad spelkund hos Svenska Spel kan du 
vara med och påverka vilka som får dela på pengarna i år. 
Anslut dina favoritföreningar på svenskaspel.se/grasroten 
eller hos ditt spelombud nästa gång du spelar!

Gräsroten – för ungdomsidrotten i Sverige

Spelar du för mycket? Ring stödlinjen 020-81 91 00. Villkor för registrerat spel gäller.
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Inlägg från ordföranden
Så blir det nu åter dags för en ny handbollssäsong 
– efter en sommar med mycket sol och hallon 
– men dåligt med blåbär. Göteborgsregionens 
starka ställning inom elithandbollen kommer 
sannolikt främst att utmanas av lag från landets 
sydvästra delar, d v s Skåne och Halmstad.

Men handbollen behöver också starka lag 
från stockholmstrakten, i alla fall om riksmedia 
skall visa sporten den uppmärksamhet som vi 
anser att den förtjänar.

På herrsidan kan vi nog räkna med att både 
Redbergslid och Sävehof kommer att vara med 
och kämpa om semifinalplatserna, och Alingsås 
har ju rentav ett SM-guld att försvara.

Bland damerna har Sävehof förlorat fyra spe-
lare av landslagsklass, ett tapp som skulle kunna 
knäcka nästan vilken klubb som helst. Men bara 
nästan. När man summerar elitserietränarnas tips 

inför säsongen, så är partillelaget trots detta fa-
vorit till både serieseger och SM-guld – ett gott 
betyg åt klubbens förmåga både att utveckla sina 
egna spelare, och att fylla en del luckor efter flyk-
tade spelare med kvalificerade nyförvärv.

Inom ungdomshandbollen gäller det för våra 
klubbar att arbeta upp sina kontakter med skolor-
na, för att kunna erbjuda unga tjejer och grabbar 
att ta del av vår härliga sport. Den har ju också 
fördelen att inte kräva lika dyrbar utrustning, 
som en del andra ungdomsaktiviteter erfordrar, 
något att tänka på för ekonomiskt hårt pressade 
barnfamiljer.

Jörgen Linder
Ordförande

Handbolls Akademins träffar 2014–15
Torsdagarna 25/9, 30/10, 27/11, 29/1, 26/2, 26/3, 23/4.

Grand Hotel Opera
vid Nils Ericsonsplatsen.

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

Faktaruta
Handbollsakademin i Sverige, www.handbollsakademin.se
Om du vill bli medlem är årsavgiften 100 SEK eller 1000 SEK för ständigt medlemskap. 
Betala till vårt bankgiro 5419-9435. Ange namn och telefonnummer.
Meddela även: Namn, adress, postnr, ort, mobilnr, född (år, mån, dag) samt mejladress 
direkt till: ingalill.hellstrom@icloud.com
Vill du vara med och synas i denna tidning, ring 031-44 15 77
och fråga efter Sture ”Laban” Johansson.
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Forts. på sid. 4

RIK:s unika prestation
värd att fira ännu

En unik prestation i svensk lagidrott gick nästan 
obemärkt förbi ute i landet. Välrenommerade 
Idrottsboken kostade på sig en enda rad, i form 
av matchresultatet, i sin årsredovisning.

Men RIK:are glömmer inte. Fem av dem som 
var med och åtskilliga andra samlades på 55-års-
dagen den 18 april för att fira Europacupsegern 
i Paris 1959.

Redbergslids IK är det enda svenska hand-
bollslag som vunnit självaste mästarcupen, det 
som numera blivit Champion´s League. Något 
fotbollslag har aldrig nått dit.

RIK vann finalen, som spelades i Paris, med 
18–13 mot Frisch Auf från Göppingen i dåvarande 
Västtyskland. Visst var det både en bragd och en 
skräll, inte minst med hänsyn till förutsättning-
arna.

Lagledaren Gunnar Bengtsson blev sjuk och 
tvingades backa ut i sista stund. Leif Simonsson 
tog över.

Truppen innehöll bara en målvakt. I och för sig 
inte vem som helst utan världsmästaren Donald 
Lindblom, men om han blivit skadad hade utespe-
laren P-O Arkevall tvingats stå i målet.

– Jag hoppade in för Donald en annan gång, 
när han blivit utvisad för protester, minns Gunnar 
Kämpendahl, så det gällde att vara beredd.

55-årsjubileet firades på Gaisgården, vilket 
kan antas ha sin bakgrund i ”Kämpens” allsvenska 
fotbollsförflutna i den då grönvita tröjan.

Dit kom bland andra Kämpendahl, Lind-
blom, Ingvar Berndtsson, Lars Andersson och 
Canet Norman, som tillsammans med en annan 
storskytt, Björn Alfredsson, var reserv på läktaren 
eftersom flera än tio spelare inte fick användas.

Att Donald Lindblom spelade hela matchen 
och gjorde det så bra var i sig en prestation. Han 
hade problem med magen. 

– När jag kom hem och gick till läkaren kon-
staterade han att jag hade magsår, berättar Do-
nald.

14 lag var med i Europacupen, som spelades 
för andra året och arrangerades av den stora och 
välkända sporttidningen L´Equipe, som även stått 
bakom Tour de France på cykel sedan början av 
förra seklet. RIK behövde inte vara med i första 

Fem Europacupvinnare 55 år senare: fr v Lars Andersson, Ingvar Berndtsson, Gunnar Kämpendahl, 
Donald Lindblom och Canet Norman. Foto: Erik Lindahl, Idrottsmuseet i Göteborg.
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omgången och ställdes i andra mot franska AS-
POM Bordeaux på bortaplan.

Redbergslid vann med 26-14 efter att ha 
haft uppvisning på slutet. I semifinalen väntade 
Helsingör med den stora stjärnan Per Theilmann i 
spetsen. Göteborgarna fick hemmaplan och vann 
med hela 22-12 på skärtorsdagen i Mässhallen.

Det blev buss till Paris två dagar före finalen. I 
den franska huvudstaden väntade ett digert pro-
gram fram till matchen sent på lördagskvällen. 
Den blev enklare än väntat. Efter fem minuter 
gjorde RIK sex mål i sträck och till slut blev det 
18–13.

För att representera på banketten vid mid-
natt måste en ”president” utses. Det blev gamle 
RIK:aren Sven Rydell, som var på plats för GT. 
Henning Nilsson från GP var reseledare och 
HT:s korrespondent Richard Guston hjälpte till 
på plats. Tala om att pressen ställde upp…

RIK:s unika presentation…
Forts. från sid. 3

Men presidenten hade mycket att stå i. Direkt 
efter matchen ledsagade han Leif ”Pelle” Gustavs-
son till flyget mot Torslanda.

– Jag fick inte ledigt från jobbet och måste 
hem medan dom andra roade sej, berättar ”Pelle”. 
Så kunde det vara på den tiden, jag missade ett 
VM av samma skäl.

Vid en mottagning på L´Equipe dagen efter 
finalen fick arrangören veta att RIK inte skulle vara 
med i nästa upplaga av Europacupen, eftersom 
Heim tagit SM-titeln. På stående fot ändrades re-
geln så att regerande mästare är direktkvalificerad 
och det gäller än idag.

RIK:s Europamästare: Donald Lindblom, Len-
nart ”Leddet” Petersson, Per-Ove Arkevall, Hans 
Olsson, Gösta Carlsson, Lars Andersson, Leif Gus-
tavsson, Gunnar Kämpendahl, Ingvar Berndtsson, 
Lars-Erik Olsson.

Cege Berglund

Vi har allt du behöver 
inom yrkeskläder och 
personligt skydd!

Du hittar Björnkläder och andra varumärken 
i närmaste Grolls-butik; www.grolls.se

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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Vi har allt du behöver 
inom yrkeskläder och 
personligt skydd!

Du hittar Björnkläder och andra varumärken 
i närmaste Grolls-butik; www.grolls.se
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Elin ny i storlaget
”Allt är så proffsigt”

Hur är det att komma ny till ett av Europas, och 
därmed världens, bästa lag?

Elin Enhörning kan berätta:
– Det har varit lätt att bli en del av gänget 

och gänget är detsamma som i alla andra klubbar.
När Linn Blohm blev skadad i mitten av se-

naste säsongen tyckte Sävehof att man behövde 
förstärka för att Frida Tegstedt inte skulle bli en-
sam mittsexa.

– Dom ringde och frågade om jag kunde vara 
med och stötta, berättar Elin Enhörning, och det 
var såklart jätteroligt även om jag visste att det var 
väldigt liten chans att jag skulle få spela.

Eftersom Elin just börjat studera på Chalmers, 
där hon hoppas bli civilingenjör om fyra år, kom 
erbjudandet som en skänk från himlen.

– Jag hade ingen aning om vad som väntade, 

minns hon, men förstod att det skulle bli jobbigare 
än tidigare – och roligare.

Att hon en gång började i Kroppskultur och 
spelat ihop med Jenny Alm påverkade.

– När vi värvar en ny spelare försöker vi ta 
reda på vad det är för person, berättar sportche-
fen Anders Eliason, och i det här fallet var det 
självklart att prata med Jenny. Tränarna och en 
del andra spelare får säga sitt, inte minst lagkap-
tenen Ida Odén. I Elins fall fick vi snart klart för 
oss att hon skulle göra jobbet och hon har visat 
sej vara väldigt proffsig. Hon vill verkligen visa 
vad hon kan.

Elin har förutom i Kroppskultur spelat i Eslöv 
och har alltså erfarenhet av att ha sett Sävehof 
utifrån.

– Det finns ingen avundsjuka i andra lag, be-

Elin Enhörning, vass avslutare mitt på linjen.
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rättar hon, tvärtom tror jag att alla konkurrenter 
unnar Sävehof framgångarna. Ingen tror att det 
finns några hemligheter, bara väldigt mycket och 
hårt arbete.

Elin Enhörning var med i alla matcher efter jul 
föra året, men Frida Tegstedt stod förstås först i 
kön till mittsexeplatsen. Nu har hon flyttat.

– Frida är ett föredöme, säger Elin, men vi är 
olika som spelare. Jag kanske rör mej lite mera 
på linjen.

Hon ser fram emot säsongen, särskilt som 
hon fått vara skadefri och kunnat vara med om 
hela uppladdningen. Elin har svårt att komma till 
morgonträningen, eftersom hon är i skolan 8-17, 
men hittar allt bättre in i laget. Offensivt är en 
linjespelare förstås beroende av lagkamrater, men 
det råder ingen brist på inspel.

– Jenny och jag känner ju varandra sedan 
gammalt, hon vet hur jag rör mej och jag vet hur 
hon gör, fortsätter Elin Enhörning. Dessutom har 
spelet med Elin Karlsson fungerat väldigt väl och 
Ida Odén verkar gilla att söka mej. Visst får jag 
bollar, men jag tar gärna några till!

I försvaret har Elin tidigare vant sig vid att vara 
trea, men i Sävehof har det mest blivit spel som 
tvåa och det har fungerat väldigt bra.

Hon är imponerad av sin nya omgivning på 
alla vis.

– Laget och klubben är väldigt proffsiga i allt, 
tycker hon. Man behöver sällan göra saker själv. 
Ska jag nämna någon nyckelperson är det vår fan-
tastiske materialare (Christer ”Buff” Karlsson), en 
riktig fixare som planerar allt, tar hand om kläder, 
mat och allt annat.

– Därmed inte sagt att vi glider fram på en 
räkmacka. Hårt arbete är vad som gäller!

Cege Berglund

Elin EnHörninG

Ålder: 24 (1990-03-13)
Yrke: studerande
Klubb: IK Sävehof sedan 2013
Tröjnummer: 17
Position: M6, tvåa i försvar
Hand: höger

Tidigare klubbar: Kroppskultur, Eslöv
Elitsäsonger: 4
Landskamper: 28 U, 11 J
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TOBIAS ALBRECHTSON

En seger som bara är början
Det är inte ofta svenska lag vinner Europatitlar, 
men Sävehof gjorde det den 25 maj. Hemma i 
Partillebohallen blev det seger mot SRB RK Me-
taloplastika Sabac från Serbien.

– KLart det var viktigt och skönt att vinna, 
men mest betyder det nog för framtiden, trodde 
lagkaptenen Tobias Albrechtson direkt efter 
matchen.

Tobias själv hade oturen att missa matchen     
p g a skada, men gladdes förstås lika mycket som 
lagkompisarna.

Challenge Cup är inte den största turnering-
en, men det går inte att göra mera än att vinna. 
Den här gången blev det inte hemma- och borta-
möten utan bara en match till följd av ovädret i 
Serbien.

– Värdefullt att få matcherna i den här tur-
neringen, tyckte Tobias, och vi kan nog se det 
här som en början på något nytt. Bara två av våra 

finalspelare är ju födda på 80-talet. Slutresultatet 
37-26 säger allt.

Som regerande mästare är Sävehof direktkva-
lificerat till kommande upplaga av turneringen, 
men tackar nej till deltagande.

– Det har varit värdefullt för våra unga killar 
att ha varit med om de här matcherna, förklarar 
sportchefen Anders Eliasson, att möta annorlunda 
lag, publik som kanske inte är så snäll och domare 
som inte riktigt är vad vi är vana vid. Men nu har 
vi gjort det, utgifterna var höga och vi tycker inte 
att det är värt priset att ställa upp en gång till.

Eliasson anser att ett bra tränings- och spel-
läger, som i Danmark, kan ge lika mycket tillbaka 
och kosta mindre.

– Det här är egentligen en ren ekonomi- och 
planeringsfråga, tycker han. 

Vi har stämt av med ledare och spelare och 
har inte märkt någon besvikelse över beslutet.

Cege Berglund

Tobias Albrechtson representerar erfarenheten i nya, unga Sävehof.
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Elithandbollen hade upptaktsträff inför pressen i 
Göteborg 3 september och dagen inleddes med 
en skräll: ett lag placerade sig självt på sista plats 
i tipset!
Det var inte så konstigt, egentligen. Tyresös 
sportchef Jan Flinckman tvingades rapportera att 
klubbens båda tränare sagt upp bekantskapen två 
dygn tidigare och placerade sedan sitt unga och 
oerfarna lag på elitseriens sista plats.

– Till råga på allt har herrlaget gått upp i All-
svenskan, suckade Flinckman.

Inte nog med elände, alltså.
För övrigt var det klädsam optimism som präg-
lade träffen, men också viss realism. Helt klart har 
svensk handboll inget att skämmas för.
På damsidan är alla överens om att Sävehof ska 
vinna både serien och slutspelet. Det tycker också 
Henrik Signell, tränare för det så länge obeseg-
rade gänget:

– Men vi siktar inte på att vinna alla matcher  
utan bara en i sänder, påpekade han.

Så här tippade övriga sin egen placering:
Andreas Johansson, Heid: 10.

– Vi har förlorat viktiga spelare och får nog 
ta ett par år på oss för att komma tillbaka, trodde 
han.

Viktigaste nyförvärvet kan vara Rustan Lundbäck, 
mentor och tränare minst en gång i veckan.
Dag Lundin, Skånela: 8.
Erik Larholm, Västerås: 7.
P-O Lindfeldt, Önnered: 6.

– Jätteviktigt för föreningen att kunna slussa 
in 96:orna, tyckte tränaren.

Tomas Westerlund, Eslöv: 8.
Magnus Frisk, Skövde: 4.
Niklas Harris, H 65 Höör: 3.
Patrik Svarvén, Skuru: 3.

Dragan Brljevis, Lugi: 2.
Inget av herrlagen planerade förstås nedflyttning. 
Så här såg tipsen ut:
Ingemar Linéll, Ricoh: 8.
Christer Karlsson, Önnered: 10.

– Jag har en känsla av att vi är lite bättre i 
år än förra funderade ”CK”, för att bara ta sex 
poäng var för dåligt. Tur att det fanns ett lag som 
var ännu sämre.

Robert Andersson, H 43: 9.
Sebastian Seiffert, Ystad: 8.
Peter Johansson, Skövde: 8.
Tommy Suoraniemi, Drott: 10.
Johan Eklund, Redbergslid: 6.

– Linus Arnesson spelade varenda minut i 
alla matcher förra säsongen och det blir något 
liknande i år, för han är väldigt viktig för oss, sa 
Johan. Men vi fortsätter att plocka in unga spelare 
och det känns bra.

Kalle Mattsson, Hammarby: 6.
Ulf Sivertsson, Malmö: 5.
Magnus Johansson, Sävehof: 4.

– Vårt mål är att vara med högst upp när den 
nya hallen står klar om två år, förklarade ”Bagarn”. 
Nu är det kul att kunna jobba andra året med sam-
ma mall. Niklas Kraft och Olle Forssell Schefvert är 
skadade när serien startar och kommer som fina 
”nyförvärv” en bit in på säsongen.

Basti Rasmussen, Lugi: 2.
Mikael Franzén, Alinsås: 3.

– Vi har bättre trupp än när vi vann förra året, 
men många konkurrenter har blivit starkare också, 
konstaterade Franzén.

Ola Lindgren, Kristianstad: 1.
Kristján Andrésen, Guif: 1.

Cege Berglund

Optimism inför nya säsongen
– men med ett undantag
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Handbollen dominerade när nio nya 
medlemmar valdes in i Göteborgsidrot-
tens Hall of Fame. Sedan starten 1999 
har 155 personer valts in och de presen-
teras i ett eget rum på Idrottsmuseet, 
beläget i Kvibergs gamla kaserner.

För att bli invald måste man, enligt de 
stadgar juryn har att gå efter, ha gjort 
något stort eller unikt inom idrotten och 
varit en prydnad för sin sport. Man skall 
också vara infödd göteborgare eller ha 
varit aktiv i någon Göteborgsförening 
under minst fem år, dessutom skall fem 
år ha förflutit sedan man avslutat sin hu-
vudsakliga idrottsbana.

I år hedrades dessa respekterade
handbollsprofiler:
Britt Forsell (född 1959), spelare i KvIK Sport och 
GKIK. 129 landskamper, korad till årets handboll-
spelare i Sverige 1990.

Stefan Lövgren (född 1970) spelare i Redbergs-
lids IK. Två OS-silver 1996 och 2000. VM-guld 
1999, två silver, två brons. Fyra EM-guld, två seg-
rar i World Cup. Segrare i Champion´s League 
och sju tyska mästerskap med THW Kiel. Numera 
landslagschef i Svenska Handbollförbundet.

Lars-Erik Säll (född 1943), tränare i Västra Frö-
lunda IF och IK Sävehof. Tränare för både ung-
dom och elit, damer och herrar. A-lagsansvarig 
i Frölunda under flera perioder, förde upp laget 
till högsta serien för första gången, och för an-
dra, nådde SM-final med ett ungt lag och fostrade 
många landslagsmän och blivande förbundskap-
tener.  Förbundskapten för damlandslagen A och 
U samtidigt, damtränare i Sävehof. Dessutom 
”missionär” i olika föreningar runt om i landet.

Handbollen dominerande
bland de nya i Hall of Fame

Stefan Lövgren intervjuas av en annan hand-
bollsprofil, Leif ”Loket” Olsson på Liseberg.

Foto: Erik Lindahl, Idrottsmuseet i Göteborg.

Leif Olsson frågar ut Britt Forsell på Liseberg.
Foto: Erik Lindahl, Idrottsmuseet i Göteborg.
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Handbollsfolk i Hall of Fame
Ingrid ”Pyret” Almqvist, GKIK och RIK,
invald 2008.

Bengt ”Fölet” Berndtsson, RIK, invald 2000.

Gunnar Brusberg, Heim, invald 1999.

Anette Börjesson, Tuve och Mölndals HK,
invald 2009.

Gösta Carlsson, RIK, invald 1999.

Roger ”Ragge” Carlsson, Frölunda, Handbollspoj-
karna och HP Warta, invald 2005.

Mona-Lisa Englund-Crispin, Sport och GKIK, 
invald 2000.

Ulla-Britt Englund-Lagerström, Sport och GKIK, 
invald 2004.

Stig Gustafsson, Majorna, invald 2011.

Claes Hellgren, Heim och Warta, invald 2011.

Mia Hermansson-Högdahl, Warta, invald 2005.

Stig Hjortsberg, Majorna, invald 2002.

Björn Jilsén, Heim och RIK, invald 2006.

P-O Johansson, Heim, invald 2001.

Gunnar Kämpendahl, RIK och Wasaiterna,
invald 2003.

Lars-Erik Säll med bevis för att han numera tillhör Göteborgsidrottens Hall of Fame.
Foto: Erik Lindahl, Idrottsmuseet i Göteborg.

Henry Lagergren, RIK, invald 2000.

Donald Lindblom, RIK och Heim, invald 2003.

Thora Löfgren-Pihl, Sport, invald 2008.

Rune ”Gummi” Nilsson, Majorna, invald 2004.

Åke Nilsson, handbollförbundet, invald 1999.

Hans Olsson, RIK, invald 2001.

Leif ”Loket” Olsson, Götahed och Baltichov,
invald 2004.

Rustan Pettersson, Sport, invald 2007.

Gunnar Quist, Sävehof, invald 2002.

Gösta Rutgersson, Warta, invald 2006.

Sven Rydell, RIK, invald 1999.

Arne Sjöqvist, Frölunda, invald 2008.

Jan Stiberg, RIK och Kungsladugård, invald 2013.

Magnus Wislander, Tuve och RIK, invald 2010.

Rolf Zachrisson, Heim, invald 2007.

Sten Åkerstedt, Heim, invald 1999.

Sammanställning: Cege Berglund
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Hur handbollen kom till stan
I den klassiska boken Hur Idrotten kom till stan 
av Roland Jerneryd, kan vi läsa; Handbollsspelet 
har utvecklats ur olika former av handbollslekar. 
Nordamerikanska indianer utövade på 1500-talet 
ett bollspel likande korgboll. I England förekom 
en form av handbollsspel mot mål i början av 
1800-talet.

Vidare kan vi läsa att innehandboll spelades 
i Sverige första gången i Karlskrona år 1907. I 
Göteborgstrakten dök handbollen upp på Nääs 
slöjdseminarium 1912 och det finns till och med 
nedskrivna regler.  I boken finns också en bild på 
damhandboll på Heden år 1912.

Det var dock på 1930-talet, som innehandbol-
len slog igenom på riktigt i Göteborg. Intresset 
vände från korgboll till handboll på en säsong. Det 
var avslutningsspelet med skott mot ett levande 
mål (målvakten) istället för avslutningen mot en 
korg, som attraherade ungdomen. 

Det fanns ytterst få hallar i stan och de som 
fanns höll långt ifrån måttet 20 x 40 meter. De 
militära myndigheterna hade hallar, dels på Nya 
Varvet, dels på Kviberg. Exercishuset mitt i stan 
hade också tillkommit på militära vägar. Den 
gamla Isladan från jubileumsutställningen 1923, 
då Göteborg fyllde 300 år användes på initiativ av 
RIK. En nackdel med den hallen var dock bristen 
på värme, därav namnet.

Seriespel genomfördes 1931 med förening-
arna Redbergslids IK, Majorna IK, Sanna IF, Göta-
hov, Seminariets GIF, Örlogsdepån och Kungliga 
Göta Artilleri A2 samt Dala BK och IK Wega med 
flera. 1934 var det dags för första herrallsvenskan 
på försök med sex lag, som spelade enkelserie 
och från Göteborg deltog förstås RIK och MIK. 
Alldeles i slutet på 30-talet, närmare bestämt 
1939, invigdes den nya Mässhallen med tre stora 
hallar. Handbollen fick disponera A- och C-hallen. 
Det slogs publikrekord på över 5000 åskådare. 

Säsongen 1939-40, så fanns det 48 föreningar 
och 72 lag i stan, uppdelade på 9 klasser. Damer-
na fick först 1942 spela om sitt första distrikts-
mästerskap, som spelas utomhus, men 1948 får 
damerna komma inomhus. Först på 50-talet slår 

damhandbollen igenom med seriespel. Handbol-
len deltog 1936 i Olympiska sommarspelen 1936 
i Berlin, men då spelades matcherna utomhus. 
1972 var det premiär för inomhushandboll i de 
Olympiska Spelen

Säsongen 1950/51 hade föreningarna ökat 
till 138 föreningar och cirka 270 lag deltog i Gö-
teborgs Handbollsförbunds seriesystem. Lag var 
uppdelade i åttalagsserier och spelades i form av 
enkelserie, alltså sju seriematcher per år. Herrse-
niorer dominerade och damhandbollen hade bara 
26 lag totalt. Herr- och damjuniorer fanns, men 
bara handboll för pojkar 15-16 år. En enda spelhall 
för de lokala lagen fanns i form av Mässhallens 
C-hall. Förbundets kansli låg i Mässhallen och var 
öppet tisdagar och fredagar kl. 19-20.

Österled
Resan skulle ju gå i österled och därför är det 
passande att räkna upp östraföreningarna från 
säsongen 1952-51; Atos, Banér, Castor, BK 
Parker, BK Speed, Fräntorp, Gamlestadens HK 
och Gamlestadens IK, Gubbero, Olskrokens HF, 
Redbergets IF, Redbergslids IK, Redbergslids AIS, 
Tellus, Hultmans Holme, IFO, Stendy, Kålltorp, 
Atom, Lundens AIS, Lundens HK, Mervin, Utby 
IK, Ånäs, Överås.  Kanske har jag missat några 
och kanske var inte alla hemmahörande i öster, 
men namnen väcker i alla fall nostalgiska minnen.

Allt detta hände sig för mer än ett halvt sekel 
sedan och tiderna har förändras. Gårdagens östra 
lag och nu ersättas av lag från Kortedala, Bergsjön, 
Angered. Ovanstående lag bestod oftast av ett 
till tre lag förslagsvis ett herrlag med reservlag 
och i bästa fall ett juniorlag. Oftast var det rena 
kvarterslag med bara ett enda lag.

Regementet på Kviberg måste väl anses vara 
den äldsta hallen och den var mycket långt ifrån 
fulla mått. I mitten på 1950-talet tillkom dåvarande 
Gärdsåsskolan. Jag kom själv ihåg mitt första be-
sök där och jag minns den som en stor hall. Förra 
året i samband med Partille Cup fick jag möjlighet 
att komma in i hallen. Några långsideslinjer fanns 
inte. Väggen talade sitt tydliga språk. Målgårds-

En tidsresa i Österled

Forts. på sid. 14
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linjen gick precis ut i hörnet, alltså var hallen 15 
meter bred och kanske dubbel så lång. Minnet 
svek mig således. Gärdsåsskolans gymnastikhall 
står kvar, men skolan har upphört efter att ha blivit 
gymnasium under några år. Från det nostalgiska 
50-talet har följande hallar kommit och i viss mån 
också försvunnit; Munkebäcksskolan, Bläsebo-
hallen, Gamlestadshallen, Bergsjöskolan, Sving-
eln, Alelyckan, Berghalla, Rannebergshallen, 
Utmarksskolan, Lövgärdet, Angereds Sporthall 
och Sandklevshallen.

Lika självklart har det under de senaste 50 
åren kommit till nya föreningar till följd av att kom-
mungränsen har flyttats österut och nya bostads-
områden byggts. Här kommer några exempel på 
detta; Björkekärr, Gunnilse, Kvibergs Scoutkår, 
Utbynäs, Rösered, GIK/Wasaiterna från centrum, 
Femina, Stendy, Kortedala, Runa, Vidkärr, Tellus, 
Fräntorp, Renitz och Skogshyddan. Utanför kom-
munen återfinner vi Floda, Bergum, Sävehof, Par-
tille och Baltichov som för länge sedan tillhörde 
centrum i stan.

Dagens föreningar i österled är tyvärr inte 
många. Redbergslids IK från trakterna kring Red-
bergsplatsen finns förstås kvar, medan endast 415 
Östra Göteborg och GIK/Wasaiterna represente-
rar ytterområdena.

Under de senaste åren har vi haft några stora 
ungdomsföreningar i det som vi idag kallar östra 
Göteborg, alltså öster om Kortedala.

GIK/Wasaiterna flyttade sin verksamhet 
till nordöstra Göteborg på 70-talet. I slutet på 
60-talet låg GIK i allsvenskan ett år och Wasai-
terna ett annat. De slog då ihop sig och bildade 
GIK/Wasaiterna och efter några år blev Angered 
den nya föreningens upptagningsområde.  Fören-
ingen återkom till elitserien, hade damlag i div. 2 
och en mycket stor ungdomssektion på över 40 
lag. I början på 2000-talet hamnade föreningen 
i ekonomiska svårigheter och det blev början till 
det stora raset.

415 Östra Göteborg är en sammanslag-
ning sedan några år av Kortedala IF och Banér. 
Kortedala hade centrum för sin verksamhet i Ut-

markshallen, medan Banér flyttat till Bergsjön och 
Sandklevshallen.

BK Banér har sin egen historia ända från 
1600-talet och då syftar jag på namnet Banér. 
Johan Banér var med och krigade i Tyskland på 
den tiden och var en av Gustav II Adolfs stora här-
förare. Handboll började föreningen spela 1939 
och på 50-och 60-talen låg A-herrarna i division 
2 och rekryteringsområdet var Gamlestaden med 
Gamlestadshallen som centrum. 1972 flyttade för-
eningen till Bergsjön för det var där ungdomarna 
fanns. På 80-talet var föreningen som störst med 
28 lag. När Sandklevshallen blev klar i början på 
2000-talet, så fick äntligen Banér en fin hall. På 
2010-talet började diskussionerna gå om en sam-
manslagning med Kortedala och det nya namnet 
blev 415 Östra Göteborg. Säsongen 2013-14 
hade den nya föreningen 8 ungdomslag.

Kortedala IF började med handbollen 1956, 
då stadsdelen kring Kortedala inklusive dåvaran-
de Gärdsåsskolan kom till. Föreningen växte för 
varje år, både på toppen och på bredden. Fören-
ingens flickspelare födda i slutet på 60-talet var 
bland de bästa i landet och säsongen 1990-91 låg 
damlaget i Elitserien. Säsongen 2005-06 bestod 
föreningen av 23 lag, varav 18 var ungdomslag. 

Utanför kommungränsen i öster hittar vi först 
IK Sävehof och sedan IK Baltichov, men det är en 
annan historia.

Morgondagen
Tillbaka till Kviberg och Utbyvägen, som går från 
Bellevue öster ut mot Partille. I detta område hittar 
vi idag inte många handbollsspelare, men kanske 
det kan bli bättre imorgon om handbollen verk-
ligen vill.

Om något år, så blir det stora multisportkom-
plexet i Kviberg klar och här ingår givetvis också 
en sporthall. I syftet att få igång handbollen, har 
Kvibergs HK bildats i år i samarbete med Säve-
hof. Förningen vänder sig elever i årskurs 2 och 
3 och speciellt till, Brandströmsskolan (f.d. Nylö-
seskolan), Gamlestadsskolan, Utbynässkolan och 
Fjällboskolan. Mottot är nu eller aldrig.

Håkan Drath 2014-09-08

En tidresa i Österled
Forts. från sid. 12
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Vägen in i Framtiden. Kvibergs multisportanläggning den 1 september 2014.
Vill handbollen vara med?

Gamla Sporthallen från början av 1900-talet.
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Genomförda seriespel
genom åren

Dam- och flicksidan
 Säsong Förening Seniorlag Juniorlag Flickor A Flickor Totalt Totalt
    17–18 15–16 10–14 dam/flick antal lag

 1957–58 121 37 10 0 0 47 378
 1966–67 122 32 10 22 0 64 368
1971–72 92 43 17 18 42 120 462
1979–80 86 47 18 35 130 230 593
 1984–85 68 59 24 30 170 283 707
 1988–89 62 69 20 33 133 255 636
1996–97 55 51 14 24 177 266 581
 2001–02 40 44 8 25 188 265 576
 2005–06 36 47 17 34 196 294 612
 2010–11 36 39 17 28 132 216 419
 2011–12 37 38 19 20 136 213 430
 2012–13 34 39 13 22 132 206 413
 2013–14  40 14 26 128 208 397

Herr- och pojksidan
 Säsong Förening Seniorlag Juniorlag Pojklag A Pojklag Totalt Totalt
    17–18 15–16 10–14 herr/pojk antal lag

 1957–58 121 180 56 55 40 331 378
 1966–67 122 186 43 42 33 304 368
 1971–72 92 161 35 46 100 342 462
 1979–80 86 126 30 37 170 363 593
 1984–85 68 136 29 34 225 424 707
 1988–89 62 154 25 37 165 381 636
 1996–97 55 83 15 30 187 315 581
 2001–02 40 74 13 27 197 311 576
 2005–06 36 66 23 35 194 318 612
 2010–11 36 55 15 27 106 203 419
 2011–12 37 55 16 22 124 217 430
 2012–13 34 54 13 23 117 207 413

KOMMENTARER
Föreningarna är under hela perioden endast från Göteborgsdistriktet, alltså inkl. Kungsbacka och Göta 
Älvdalen.
Farmarlag ingår inte, när det gäller föreningar.
Minilagen ingår inte på 2000-talet. Förmodlien är D-ungdom år ett med på 1990-talet, men de var inte 
så många.
2012-2013 = läget den 20 nov. 2012. 
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:s
Korvlådorna säl js exklusivt av Sveriges 
FÖRENINGAR, LAG OCH SKOLKLASSER

TJÄNA PENGAR 
till föreningen, laget 

eller skolklassen

KORVLÅDAN.SE

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!
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Ständiga medlemmar

Ahlqvist Carl Åke

Andersson Jan ”Gummi”

Andersson Mats

Andersson Rolf

Andersson Stig

Bengtsson Anders

Bergman Anders

Berndtsson Ingvar 

Bernhardtz Bengt

Björck Lennart

Björnum Sten

Bojefors Hans

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 2014
Ordförande: Jörgen Linder
Tel: 0707-30 84 36
E-post: linder.jorgen0614@gmail.com

Kassör: Inga-Lill Hellström
Tel: 0736-23 63 49
E-post: ingalill.hellstrom@icloud.com

Sekreterare: Anita Stenström
Tel: 0736-91 64 87
E-post: loqitab@yahoo.se

Ledamot: Monalisa Wassén
Tel: 0707-55 61 89
E-post: monalisa@ffg.nu

Ledamot: Peo Borg
Tel: 0702-45 51 98
E-post: peo.borg@telia.com

Suppleant: Jan Hellström

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

Suppleant: Ingmar Christiansson
Tel: 0768-09 09 29
E-post: ingmar.c@telia.com

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

Sedan starten för 43 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

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



Catering för alla tillfällen ! 
  Vårat mål är att alltid erbjuda förstklassig & prisvärd catering med dem bästa råvarorna   

från vårt avlånga land. Kulinariska smakupplevelser från när & fjärran med vår finess!  
Vår Take away butik byter skepnad! Vi serverar barbeque! Svulstiga, rökta  

köttstycken som grillas med kärlek under flera timmar.  


Österkök Take away och Catering göteborgsvägen 99  
i Sävedalen. www.osterkok.com 031 26 85 74
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