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På Aröds industriområde i Göteborg samt 
vid Dyrstens industriområde i Uddeval-
la har hittar ni Sveriges mest välsortera-
de svetsvaruhus. Här ifrån tillgodoser vi 
våra kunders svetsrelaterade behov, allt i 
från privatpersoner och enmansföretag, 
till några av Sveriges största aktörer inom 
stålbyggnad, legotillverkning och automo-
tiv.

Med en erfarenhet av drygt 50 år i bran-
schen, har Svetsmaskinservice byggt upp 
kunskap och kompetens som gjort oss till 
ett av nordens största svetsvaruhus med 
en omsättning om ca 140 miljoner. 

Vi har den gas du behöver på båda våra depåer, för 
snabb och enkel upphämtning – och självklart så kör vi 
ut gas med egna turbilar om ni vill. Gasen kommer från 
en av europas största gasleverantörer - AirLiquide.

Hos oss hittar du kompletta svetsutrustningar, tillsatsmaterial, personligt skydd, arbetskläder, verktyg och 
mycket mer.  Här har ni möjlighet att få personlig konsultation samt provköra svetsmaskiner, tillsatsmate-
rial eller prova ut era skyddskläder innan köp. 

Gasdepåer

Turbilar

Uthyrning

Utbildningar

Containerlösningar

Personligt skydd

Serviceverkstad

E-butik

Demorum

Lång erfarenhet

Din kompletta svetspartner

Brett produktsortiment
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Nu är även Värmland, Västergötland, övre delarna 
av Halland och Småland införlivade med ”gamla” 
Göteborgs Handbollförbund och Bohuslän/Dal. 
Ett stort och starkt område som i dessa dagar 

dominerar inom svensk handboll. 
Först ett stort GRATTIS till IK Sävehof som spelade hem 
SM-guldet för damer, Skuru vann första matchen men däref-
ter tog Sävehof 3 raka segrar. 
Under USM:s finalspel vann tre klubbar från Väst guldet, 
P16 pojkar Aranäs och för flickor F16 Önnered och F18 
Sävehof. Här kan noteras att Önnered hade med lag för både 
flickor och pojkar i alla fyra 16 och 18 års klasserna. 
Till denna säsong är drygt hälften, 14 av 26 lag i landets 
högsta serier från västra Sverige. 
På damsidan i SHE är det Heid, Hallby, Kungälv, Skara, 
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Tel: 0705-69 49 32
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Styrelse 2022

Skövde, Sävehof och Önnered. Innebär att övriga fyra regio-
ner i Sverige tillsammans har fem platser i högsta serien. 
På herrsidan i Handbollsligan är det Alingsås, Aranäs, 
Hallby, RIK, Skövde, Sävehof och Önnered. Där har vi sju av 
fjorton platser. 
Pandemiåren var tråkiga för oss gamla handbollspersoner, vi 
fick inte träffas, inte gå på matcher och kunde inte resa som 
tidigare. 
Därför har vi njutit extra mycket under den senast genom-
förda säsongen och jag passar på att tacka alla inblandade för 
engagemanget för vår kära Akademi. Vi har en positiv trend 
med ett ökat intresse för det vi håller på med. 
Våra månatliga medlemsträffar som numera är på trevliga 
Scotts på Avenyn har många intressanta personer på plats 
för intervjuer och antalet personer som kommer till träffarna 
har ökat markant. 
Även våra resor är uppskattade, läs senaste kåseriet av Jan 
Hansson för vårens resa till Kiel https://handbollsakademin.
se/2022/06/buss-pa-villovagar-%ef%bf%bc/
Tidningen du har i handen delats ut vid hemmaarrangemang 
hos våra handbollsklubbar. 
Vårt budskap där är; kom med i vår gemenskap med resor, 
trevliga månadsträffar med mat där vi har intressanta per-
soner på plats för en intervju. Hos oss träffar du dina gamla 
handbollskompisar för en kvälls trevligt tjöt.

En bra handbollssäsong 
för ditt lag önskas

Kenneth

Våra medlemsträffar
2022 - 2023

på John Scott´s Avenyn

Torsdag 1 september
Torsdag 29 september

Torsdag 27 oktober
Torsdag 29 november

John Scott́ s  öppnar kl 15
medlemsmötet börjar 19

Vill du
annonsera i

denna tidning?
Ring 0705-694932

och tala med
Kenneth Johansson

Ansvarig utgivare:
Kenneth Johansson

Redaktionen:
Cege Berglund,

Kjell-Ove Andersson, 
Ingmar Christiansson, 

Håkan Drath, Jan Hansson 
och Kenneth Johansson

Tryck:
AB Tryckkedjan, Mölndal
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Handboll Väst en av SHF:s fem regioner
Ett stort och starkt område som dominerar svensk handboll.
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Damernas EM 2022
Matcher spelas  i Slovenien, Nordmakedonien och Montenegro 
under tiden 4 - 20 november.
Gruppspelet för Sverige är i Celje, som ligger 80 km från Ljubl-
jana.

Gruppindelning
Värdstäder
• Ljubljana, Slovenien. Arena Stozice (12 840)
• Celje, Slovenien. Arena Zlatorog (5 800)
• Skopje, Nordmakedonien. Boris Trajkovski (6 173)
• Podgorica, Montenegro. Arena Moraca (5 000)

Ljubljana, grupp A
Norge, Ungern, Kroatien, Schweiz.
Matchdagar 4, 6 och 8 november.

Celje, grupp B
Danmark, Sverige, Slovenien, Serbien.

Skopje, grupp C
Frankrike, Nederländerna, Nordmakedonien, Rumänien.

Podgorica, grupp D
Polen, Montenegro, Tyskland, Spanien.

Sveriges gruppspelsmatcher
• Fredag 4/11 kl. 20:30 Sverige-Serbien
• Söndag 6/11 kl. 18:00 Slovenien-Sverige
• Tisdag 8/11 kl. 20:30 Danmark-Sverige

De tre bästa lagen i varje grupp går vidare till huvudrundan där 
grupperna A och B korsas och C och D. Går Sverige vidare till 
huvudrundan så blir det spel i Ljubljana.
Ettorna och tvåorna i respektive grupp i huvudrundan går till 
semifinal, treorna till match om femteplats.

Huvudrundan avgörs 10–16 november.
Finalhelgen 18–20 november är i Ljubljana.

Herrarnas VM 2023
Matcherna spelas Sverige och Polen under tiden 11 - 29 januari.
Gruppspelet för Sverige är i Göteborg.

Gruppindelning
Värdstäder i Sverige
• Göteborg, Scandinavium (12 000)
• Kristianstad, Kristianstad Arena (5 200)
• Malmö Arena, Malmö Arena (12 500)
• Jönköping, Husqvarna Garden (7 000)
• Stockholm, Tele2 Arena (20 000)

Göteborg, grupp C
Sverige, Brasilien, Kap Verde, Uruguay.
Matchdagar 12, 14 och 16 januari.

Kristianstad, grupp D
Island, Portugal, Ungern, Sydkorea.

Jönköping, grupp G
Egypten, Kroatien, Marocko, USA.

Malmö, grupp H
Danmark, Belgien, Bahrain, Tunisien.

Huvudrunda i Göteborg, spelplats för Sverige vid avancemang 
18, 20 och 22 januari.

Två kvartsfinaler i Stockholm 25 januari, spelplats för Sverige 
vid avancemang. Övriga kvartsfinaler spelas i Polen.

En semifinal i Stockholm 27 januari, spelplats för Sverige vid 
avancemang. Den andra semifinalen spelas i Polen.

Final i Tele2 Arena i Stockholm 29 januari.

Handbollens närmaste mästerskap 2022 och 2023

Damernas EM 2022     Herrarnas VM 2023
i Slovenien, Nordmakedonien       i Sverige och Polen
och Montenegro
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Hon gjorde omedelbart ett mycket gott intryck 
med klara besked och utan beslutskramper, 
enligt välinformerade interna källor.
Efter två år tog hon en paus från att arbeta som 

tjänsteman inom handbollen och hade ett annat civilt arbete 
i ett halvår. Hon värvades av Svenska Handbollförbundet 
som landslagsansvarig, en roll som numera omvandlats till 
landslagschef.

Då hade hon insett att spelarkarriären var över, inte minst på 
grund av tre korsbandsskador.
- Det hade varit roligt att spela vidare, funderar hon, och det 
tog tid att analysera situationen och acceptera för mej själv 
att det var över. Handboll och Sävehof hade alltid varit min 
trygghet, nu måste det bli något annat.

Sista tiden i Sävehof, med Henrik Signell som ansvarig, fick 
hon vara med och träna, men numera kör hon mest egen-
träning i form av gym och padel. Fokus är på annat.
Hon trivs på Handbollförbundet, där hon känt många sedan 
tidigare.
- En uppgift är att få svensk landslagshandboll att utvecklas, 
förklarar hon.
Hon har mest kontakt med förbundskaptenerna och tränar-
na i alla svenska landslag och det var naturligt för henne att 

Spelarkarriären byts mot större uppgifter
Hanna står rak i debatten
Hanna Fogelström, landslagsspelare, en av Sävehofs pålitligaste och professionell i Frankrike, 
 visste inte att hon gjort sin sista match då hon anställdes av sin moderklubb sommaren 2019 för 
att bli  dam- och akademiansvarig..
Text:Cege Berglund  Foto: Emelie Hûbner följa svenska 16-åriga tjejlandslaget ingående i EOC, som 

ingick i Partille Cup.

Hon är ung (fyller 32 i höst) för att vara ledare på toppnivå, 
men tycker att hon möter uppskattning, om än inte överallt. 
När Martin Boquist inte fick fortsätta som Glenn Solbergs 
assistent i herrarnas A-lag kom kritik, som spillde över på 
Hanna.
- Jag var medveten om att det skulle komma synpunkter, 
säger hon, och jag har läst en del. Men jag har medvetet låtit 
bli att läsa allt. Det finns dom som tycker det ena och det an-
dra och jag är inte förvånad över att en del anser att beslutet 
var felaktigt. Men jag vill gärna påpeka att vi gjort det vi gjort 
med respekt för alla parter och jag hoppas människor kan 
hålla isär mitt uppdrag och mej själv som person.

Hanna tycker det kan bli känsligt att ta del av vissa kommen-
tarer, men vet med sig att hon stöttas av kolleger, familj och 
vänner.

Är hon en hårding?
- Jag tror att jag åtminstone är modig. Men jag vill också vara 
omtänksam och bry mej.

Wood’s avfuktare i LD-serien
är testvinnare i Villalivets 
stora test i att torka tvätt 
mest energieffektivt. Så torka  
din tvätt med LD och lägg  
energin på något annat.  

Upptäck LD och hitta din 
närmsta återförsäljare på:

  W O O D S . S E

Lägg din  
energi 
på annat
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Just där spelar nu Jonathan Carlsbogård från Kärra och 
Redbergslid, en i den nya svenska generation som eta-
blerat sig i världstoppen.

      FC Barcelona Handbol bildades så tidigt som för 80 år 
sedan, har vunnit Champion´s League elva gånger och blivit 
spanska mästare 29 år, bland annat de tolv senaste säsongerna!

- Skönt när det var klart, säger Jonathan, och jag känner 
tränarens förtroende. Annars hade han väl inte velat ha mej? 
Antonio Carlos Ortega var i Hannover för tre år sedan när 
Jonathan spelade för Lemgo i Bundesliga, men kontakten 
har bara varit ytlig tills nu. Fast Carlsbogård behöver inte 
känna sig ensam. Landslagskompisen Hampus Wanne gör 
nu samma resa, från Bundesliga till Barcelona, och i den 
nya klubben finns redan Tomas Svensson som andre- och 
målvaktstränare.

- Det känns bra och har gett mej en skön sommar, förklarar 
Jonathan. Det har varit gott med några lugna veckor för 
återhämtning efter en lång säsong, fast det är klart att jag har 
tränat.

Något annat hade varit minst sagt oväntat för alla som kän-
ner Carlsbogård.

- Jag försöker bli starkare, säger han, så det har blivit mycket 
styrketräning. Det tycker jag är skoj när jag vet vad jag tränar 
för och har ett mål.

I Lemgo var han bäst på mycket, toppade statistiken för 
passningar och bollinnehav. Klart att klubben ville behålla 
honom, men svensken utnyttja en klausul i kontraktet när 
det spanska intresset visade sig.

- Barcelona spelar på ett sätt som jag är ganska van vid, 
funderar han, men jag hoppas kunna utvecklas mera i en 
aggressiv offensiv. Jag vill också bli ännu bättre i att placera 
mej bakåt.

Flickvännen Mimmi, som spelade för Sävehof (bland annat 
i Champion´s League!) till hon var 18 har flyttat med och 
några goda år ligger framför. Men allt handlar inte om klub-
blagshandboll. Jonathan ser fram emot VM på hemmaplan.

- Jag hoppas komma med, men tar ingenting för givet även 
om jag kände att EM gick bra. Jag tycker att det bara finns 
gott att säga om förbundskaptenen Glen Solberg. Att få spela 
ett mästerskap på hemmaplan är ju något alla vill vara med 
om.

Och så bara en liten utredning: hur är Jonathan släkt med 
gamle kände domaren Hans Carlsbogård?

- Många  frågar och namnet är ju inte så vanligt. 
Han är bror till min farfar!

Carlsbogårds
Drömresa till bästa laget

Om handbollspelare skulle roa sig med att upprätta en lista över lag man helst skulle vilja 
spela för är det inte osannolikt att många toppat med FC Barcelona.
Text: Cege Berglund  Foto: Tommy Holl, Linnea Dahlberg

Svenskar i Barcelona:
Tomas Svensson 1995-2002
Mattias Andersson 2001
Mathias Franzén 2001-04
Fredrik Ohlander 2002-04
Jonas Larholm 2006-08
Johan Sjöstrand 2010-12
Magnus Järnemyr 2008-13
Hampus Wanne 2022
Jonathan Carlsbogård 2022
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Nu har Bergendahl drygt ett halvårs distans till de 
fina januaridagarna i Ungern-Slovakien. Från en 
semestervecka på Mallorca minns han tillbaka i 
mobilen: 

– Jag hade aldrig riktigt fått visa mina kvaliteter. Därför hade 
jag stora förhoppningar när chansen kom. Men att det skulle 
gå SÅ bra kunde jag inte förvänta mig. Oscar Bergendahl fick 
platsen som mittsexa sedan Max Darj satt i karantan p g a 
covid. Danmarks-proffset från GOG förvånade med att visa 
världsklass både offensivt och defensivt.

Gamla meriter gäller inte
Hans lyckade dubbelroll bidrog på ett avgörande sätt till 
Sveriges första EM-guld på 20 år. Framgången bidrar inte till 
att Oscar tror sig ha ett säkert grepp om den blågula tröjan:
– Det går inte att leva på gamla meriter i landslaget. Konkur-
rensen är stor. Men jag har i alla fall skaffat mig en bättre 
position nu.
Nästa viktiga uppgift i förbundskapten Solbergs trupp är 
VM på hemmaplan kommande januari. Fram till dess måste 
Bergendahl bevara sin lyckade EM-form i ny miljö.
Klubb- och ligamässigt byter han nu upp sig ett snäpp. I det 
sydtyska laget TVB Stuttgart kommer han att få spela i en 
tuffare omgivning.
– Bundesligan har länge varit en dröm. Det är den jämnaste 
och bästa ligan. Där finns också största publiken och mesta 
engagemanget, påminner han.
Oscar Bergendahl och sambon Matilda bosätter sig i Lud-
wigsburg. Det är en stad på drygt 90 000 invånare, belägen 
en mil norr om Stuttgart.
– Jag gillar det mesta i Tyskland, kulturen och maten. 
Språket? Nja, jag har börjat träna på tyskan. Det är viktigt 
att kunna prata med sina lagkamrater. Många slarvar tyvärr 
med det.

Ingen hemlängtan
Oscar har skrivit på ett 2+1-årskontrakt och säger så här om 
framtiden på handbollsplanen:
– Jag vill försöka stanna utomlands så länge det går. Några 
tankar på att flytta hem till Sverige har jag inte.
Samtidigt vet Bergendahl att handbollslivet kan vara skört. 
För sju år sedan upptäckte läkarna ett förändrat EKG och att 
hans hjärta var förstorat. Mycket talade för att karriären var 
över.
Efter lyckad behandling och sensationell återkomst är han nu 
beredd på ett proffsäventyr i tuffast möjliga omgivning – och 
förhoppningsvis ett lyckat VM.
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Vissa spelare slår igenom tidigt
Andra dröjer ett tag – och över-
raskar hela handbollsvärlden.
Så var det med Oscar Bergendahl, 27.– Han var tredjeval till vinterns EM, tog guld och utsågs 
till turneringens bäste försvarsspelare.
Text: JAN HANSSON  Foto: Tommy Holl

53 54
Hos oss är det aldrig tråkigt!  
Spela BINGO samtidigt som ni 
stöttar svensk idrott.              

11
12

44 45
Niklas

16
17

Ivar

65
Olof

ALINGSÅS - N. Strömg 7  |  BORÅS - Allég. 11  |  GÄVLE - N. Rådmansg. 8  
HUSKVARNA - Drottningg. 12  |  KATRINEHOLM - Fredsg. 15  |  KINNA - 
Duvg. 4  |  KUNGÄLV - Triog. 5  |  LINKÖPING - Stora Badstug. 1  |  LULEÅ 
- Gammelstadsv. 19  |  MALMÖ - S. Förstadsg. 74  |  MJÖLBY - Stora Torget 2   
NYBRO - Torget 1  |  STOCKHOLM (SÖDER) - Blekingeg. 32  |  UPPSALA - 
Dragarbrunnsg. 53  |  GÖTEBORG: Angereds Torg - Frölunda Torg - Kortedala 
Torg - Kungsgatan 47 (GRAND) - Redbergsplatsen - Wieselgrensplatsen 6

020-81 91 00

En trogen supporter har Oscar i föräldrahemmet utanför 
Kungsbacka. Precis som sonen är pappa Hasse meriterad 
handbollsspelare, först som målvakt i Redbergslids IK och 
sedan i IFK Skövde.
Båda kan dessutom skryta med att ha spelat ungdomsfotboll 
i IFK Göteborg. Länge ansågs Oscar än mer lovande som 
kraftfull mittfältare. Hasse var målvakt även i den sporten.
I Stuttgart finns det även kommande säsong två svenskar. 
Adam Lönn med meriter från HK Malmö är kvar, medan 
Tobias Thulin byter klubb med Oscar Bergendahl. Den förre 
RIK-målvakten kommer att vakta buren för danska GOG.
Senaste säsongen slapp Stuttgart negativt kvalspel med mins-
ta möjliga marginal. Blott målskillnad skilde ned till Hertha.
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Men under 13 veckor i vintras kryddades den av 
upplevelser som var enastående för publiken i 
Prioritet Serneke Arena, tv-tittarna, lagkamra-
terna och inte minst för honom själv och hans 

familj.
Andreas gav uttrycket ”klubbkänsla” ett ansikte.
- När jag skulle komma tillbaka till 
Sverige fanns det bara en klubb 
och det var RIK, säger han.
När kontraktet med tyska stor-
laget Rhein-Neckar Löwen bröts 
i december och den nya adressen, 
PSG från Paris, hade inflyttning 
först under sommaren visste An-
dreas vad han ville.. 
- Jag och RIK har haft fortlöpande kontakt, berättar han, 
och har fört en ständig dialog. För mej blev det en energikick 
att komma tillbaka.
Att hans hjärtas lag fick strida för att över huvud taget hänga 

kvar i högsta serien påverkade honom inte negativt, snarare 
tvärtom.
- Det var givande att känna hur jag kunde bidra. Jag kom till 
ett gäng med dåligt självförtroende och såg direkt att jag kunde 

hjälpa till. Jag kände inte många, men kom in med 20 års erfa-
renhet och försökte bidra med en sorts ledarskap, kanske främst 
på det mentala planet. Jag blev kanske en lagpappa i någon form 
och försökte få laget att fungera.

Pappa, förresten, Andreas har ju spelat med 
Linus Lövgrens far, Stefan…
Han gjorde come back annandag jul i en 
överraskande segermatch mot Malmö 
och hade 49 i räddningsprocent. På den 
vägen fortsatte det och många tvivlar på 
att laget klarat kontraktet utan Andreas.

Reserven: ”sjukt tacksam”
RIK hade redan två målvakter. En av dem, Kristian Zetterlund, 
hade stått under Palickas rådgivande beskydd ända sedan året 
före, men lånades ut till Ystads IF, som siktade mot SM-final.
Kvar fanns Oscar Sävinger, lån från Sävehof och född 2002, 
samma år som Andreas Palicka kom till RIK första gången

- Först varjag 
starstruck när han 
kom. Andreas är ju en 
förebild och jag ser ju 
hur mycket jag lärt mej 
av honom den här korta 
tiden, både på planen 
och utanför. Andreas 
är extremt proffsig och 
bra på att dela med sej. 
Jag är sjukt tacksam för 
att få ha varit med om 
detta, säger Oscar.
Efter två matcher i 
serien gav sig Andre-
as iväg till landslaget, 
som tog EM-guld med 
turneringens bäste 
målvakt. Aston Palicka, 
9 år, gjorde TV-succé 

vid hemkomsten.
- ”Pappa, är jag kändis nu?” frågade han efteråt, berättar 
Andreas, som givetvis bara kunde svara ”ja”. Aston har också 
spelat – i RIK, förstås.
Landslagsmålvakten fortsatte som han börjat, RIK klarade sig 

Klubbkänslan
Palickas adelsmärke
Andreas Palickas karriär har varit lång och framgångsrik och allt talar för att 
den fortsätter på det viset ett bra tag till. 

Text: Cege Berlund Bild: Tommy Holl 

En vanlig bild i vintras – Palicka störst av alla!
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med god marginal och Andreas kunde dra igång en grund-
träningsperiod med sikte på Paris. Han har värvats av gamle 
stormålvakten Thierry Omeyer, som är general manager, och 
återförenas med Nikola Karabatic, kompis sedan gemensamma 
tiden i Kiel.
- Omeyer har sagt att det räcker om jag är Andreas Palicka 
ett par gånger, jag behöver inte spela alla matcher. Men kul att få 
representera en så stor klubb.

”VM blir en upplevelse”
I vinter blir det VM, bland annat i Göteborg.
- Det blir en upplevelse. Alla spelare i vårt spännande lag 
hoppas på nya medaljer.
Veckorna i RIK har gett honom aptit på framtiden. Han vill 
förstås vara kvar inom handbollen, oavsett när det är dags att 
sluta spela.
- Jag vet inte om jag vill bli ledare, men någon roll ska jag 
ha. Det har varit stimulerande att få bidra med något mera än 
räddningar. Vägen till framgång ska vara rolig, det hoppas jag 
ha förmedlat. 

Andreas var mån om att vara snäll mot unga beundrare. Här med 9-åriga Filippa 
Engström, som inte var ledsen för att idolen knäckt hennes eget Kungälv i kvalet.
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Handbollsintresserad?
Välkommen till oss och våra trevliga

månadsträffar med god mat och dryck.
Vid varje tillfälle har vi ett föredrag/intervju med

intressanta personer oftast med handbollsanknytning. 
Hos oss träffar du dina handbollskompisar för

en kvälls god gemenskap.

Vi ordnar även handbollsresor till SM, EM, VM och OS
tillsammans med Svenska Handbollfans.

Det gör vi när både damerna och herrarna spelar.

Årsavgiften för medlemskap är 100 kronor.
Ständigt medlemskap 1000 kronor.

www.handbollsakademin.se

Bli medlem och betala till:
BG 5419-9435 alt. Swish 123 511 71 06
I samband med anmälan så sänd ett
mejl med dina uppgifter till:
info@handbollsakademin.se
Ange:
# namn, # adress, # telefon

Vår mötesplats är:
John Scott’s Pub
Kungsportsavenyn 15
Våra träffar hålls företrädesvis den 
sista torsdagen i varje månad:
augusti - november
januari - april

För mer information se vår webbsida

FÖRENINGEN FÖR
HANDBOLLSVÄNNER

Namnlöst-3   1 2019-05-06   08.43
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Jamina mot 
15:e mästerskapet
För tredje gången sedan 2014 har hon lämnat moderklubben Sävehof.
För smått otroliga 15:e gången står hon redo att representera Sverige i ett 
mästerskap.  - För första gången spelar jag i en Champions League-klubb 
med chans att vinna den största titeln, konstaterar Jamina Roberts. 32.
Text: KJELL-OVE ”KOA” ANDERSSON  Foto: TOMMY HOLL

Hon har en spännande tid framför sig, tjejen från Partille, vi 
lärde beundra för...ja, faktiskt för väldigt längesen visar det 
sig.
Jamina visade tidigt prov på extremt snabba fötter och 
utpräglat spel- och målsinne och fick debutera i A-landslaget 
redan 2010 - som nyss fyllda 20-åring.
Tolv år, sju SM-guld, 199 landskamper och 475 mål senare 
håller hon fortfarande toppklass.
# Utsågs till vänsternia i All star team vid OS i Tokyo förra 
året.
# Hyllades som Årets spelare i Sverige på damsidan säsongen 
2021/2022.
# Värvades i somras till världens bästa klubblag, Vipers Kris-
tiansand i Norge, Champions League-vinnare de två senaste 
åren.

- Jag kom hit upp till Norge i mitten på juli och kände direkt 
av de höga förväntningarna. Mer snack om Europa, om en 
titel som ska försvaras, än om den inhemska ligan, om man 
säger så. Omsättningen på spelare har annars varit stor, bla 

“Bella” (Gulldén) och Nora Mörk har lämnat, men vi har 
också fått hit flera bra spelare. Framförallt på högernio står 
vi starkt rustade.

Ser möjligheterna
# Sofie Börjesson har också följt med från Sävehof?
- En av tre bra målvakter. Skönt att ha henne här. Vi kommer 
nog att kolla en del handboll på tv tillsammans när säsongen 
börjat.
# Din egen position?
- Vi är väl inte helt färdiga där. Men jag får förmodligen 
spela också en del på mittnio, inte enbart vänsternio, gissar 
jag. Jag är ingen spelmotor som “Bella”, men hittar förhop-
pningsvis rätt genom bra samarbete med mina medspelare. 
Som mittnia hamnar man ofta till vänster och där ska väl 
finnas lite plats...
Den svenska gazellen är känd för att hellre se möjligheter än 
hinder. Hennes repertoar rymmer så mycket kvalité när det 
gäller explosivitet, tempoväxling, energi, flow och inte minst 
en utstrålning som går hem både på läktare och i tv-soffor.
Egentligen lite märkligt då Jamina under ett stort antal år 
haft ett krånglande knä. I synnerhet för fem, sex år år sedan.
- Jag spelade 1,5 år i Danmark och ett år i Ungern med stora 
problem. Med facit i hand, och av olika skäl, dröjde vi för 
länge med operationen. Nu känner jag mig bättre. Fast jag 
måste hantera situationen och tänka mig för. Avstår exem-
pelvis vissa moment i träningen.
 
Jamina har givetvis höjt lönen genom flytten till Norge utan 
att behöva träna speciellt mer. Mängden hos Sävehof var hög 
nog med bl a gym på mornarna.
När det gäller det ekonomiska har hon sett en förändring 
gentemot tillvaron i hennes tidigare proffs- och utlandsklub-
bar i Danmark och Ungern.
- Här pratar man mer om hur mycket man kan höja lönen 
för de som betalas lägst. Ambitionen är att ha en bredare 
trupp och högre kvalité på s.k bänkspelare än enbart skapa 
ett lag med några få stjärnor.

Familjeliv på proffsnivå
I augusti 2020 blev Jamina mamma till dottern Lou. I sam-
band med att graviditeten offentliggjordes i februari samma 
år konstaterades att den blågula stöttepelaren skulle missa 
Tokyo-OS.
- P g a av pandemin blev det inte så, konstaterar Jamina. Jag 
fick både bli mamma och spela OS.
# Upplever du någon förändring i ditt handbollsspel som 
kan relateras till graviditeten?



- Inget jag kan peka på. Men Emil (Berggren, pappa till Lou) 
flyttar med till Norge och vi kommer att leva som en familj 
under samma tak. Det skiljer sig från livet jag levde i Dan-
mark och Ungern.

OS spelades istället 2021 med en svensk fjärdeplats som facit 
- bästa placeringen sedan VM 2017. Och Jamina togs alltså 
ut i All star team.
Insatsen följdes upp med en femteplats vid VM i december 
och nu väntar ett EM som spelas 4-20 november i Slovenien. 
- Vi har kvar gruppdynamiken och stommen i truppen. 
OS-sommaren gav oss styrka och nytändning. Tomas (Ax-
nér, förbundskaptenen) har en röd tråd i sitt ledarskap som 
gör att vi står på en bra plattform redan vid första samlings-
dagen och snabbt kan bygga vidare. Återstår att se vilka 
spelare Tomas väljer att ta ut.

I gruppspelet väntar Danmark, Serbien och hemmanationen 
Slovenien.
- Ett tufft motstånd. EM är alltid tuffare än VM och OS. Kan-
ske öppnar sig turneringen något nu när Ryssland inte får 
vara med och Nederländerna har drabbats av väldigt många 
skador.

Det är likväl i Europamästerskapet som Sverige erövrat sina 
två enda medaljer genom åren; silver 2010 och brons 2014. 
Och nu ska Jamina alltså representera sitt land i 15:e mäster-
skapet i följd utan avbrott.
- Jag missade VM 2013, men det var jag inte ensam om för 
då kvalade vi ju inte in!

Visst blir det VM också!?
# VM 2023 avgörs på hemmaplan i Sverige, som är arrangör 
tillsammans med Danmark och Norge?
- Det är långt dit. Ingenting man tänker på dagligen i 
nuläget. Men jag har kontrakt med Vipers i två år och vill 
givetvis spela på hög nivå ett bra tag till. Till och med OS 

i Paris 2024 lockar i det hänseendet. - EM på hemmaplan 
2016 var emellertid ingen höjdare. Där har förbundet mycket 
att förbättra vad det gäller saker runt omkring. Vårt boende 
exempelvis på ett hotell i Stockholm ihop med supportrarna 
och där man trodde att vi var ett fotbollslag som var deras 
gäster.

Fotnot: Sverige spelar dubbellandskamp mot Brasilien 29 
september och 1 oktober. Då kommer Jamina Roberts att ju-
bilera med sin 200:e landskamp om inget oförutsett inträffar.

# Jamina Roberts klubblagsresa:
1997-2014: IK Sävehof.
2014-16: TviS Holstebro (Danmark).
2016-17: Sävehof.
2017.18: Érdi VSE (Ungern).
2018-20: Randers HK (Danmark)
2020-22: Sävehof.
2022- : Vipers Kristiansand (Norge).

# Jamina Roberts mästerskapsresa:
(Inom parentes efter årtalet Sveriges slutplacering)

2010: EM (2:a)
2011: VM (9:a)
2012: OS (11:a), EM (8:a)
2013: Ej VM-kvalificerade.
2014: EM (3:a)
2015: VM (9:a)
2016: OS (7:a), EM (8:a)
2017: VM (4:a)! 
2018: EM (6:a)ädd för att
2019: VM (7:a)
2020: EM (11:a)
2021: OS (4:a), VM (5:a).
Totalt 14 mästerskap.
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Vilken glädje,Vilken glädje,
vilka triumfer – vilka triumfer – 

Partille CupPartille Cup
äntligen tillbakaäntligen tillbaka
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Vilken glädje,Vilken glädje,
vilka triumfer – vilka triumfer – 

Partille CupPartille Cup
äntligen tillbakaäntligen tillbaka



Vem är mest nöjd? 
Lagkaptenen som tar emot första priset eller utdelaren,Fredrik Andersson?
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Klart att det tagit hårt på alla de entusiaster som lagt ner 
sin själ i projektet för att gång på gång sedan tvingats 
se hur ansträngningarna slutat i – ingenting.
Chefen för alltihop, tävlingsledaren, projektledaren 

och vad ni än vill kalla honom, Fredrik Andersson, har aldrig 
gett upp och den här sommaren fick han och alla hans mer än 1 
200 medarbetare äntligen sin belöning. Gissa om det var en nöjd 
och glad Andersson som delade ut de nya, fina pokalerna sista 
speldagen på Heden. 

- Klart att det var speciellt, säger han, och väldigt tillfredstäl-
lande att det gick så bra. Alla man talade med var väldigt nöjda, 
vi själva också.
Den krokiga vägen fram innebar förstås ständiga improvisation-
er och det gick aldrig att få klara besked om covidläget.

- Inför cupen 2020, som aldrig blev av, gjorde vi om planerin-
gen hur många gånger som helst, berättar Fredrik Andersson. 
Till slut var det bara att ge med sej och sikta på nästa år.
Mest synd var det kanske om de spelare som i väntan på nästa 
turnering blev för gamla. Men alla de som kom, de var nöjda.
Partille Cup har ett varumärke av högt värde och det lär inte bli 
sämre. Samarbetet med Gothia Cup har blivit en succé. Hur ser 
målsättningen ut inför nästa år?

- Då ska vi bli ännu bättre, lovar Fredrik Andersson.

Tredje gången gillt, brukar man prata om. 
Partille Cup kom igång på nytt efter tre 
års, ofta tröstlös, väntan
Text: CEGE BERGLUND
Foto: FREDRIK AREMYR, LINNEA DAHLBERG, EMELIE HÜBNER

Vem är mest nöjd? 
Lagkaptenen som tar emot första priset eller utdelaren,Fredrik Andersson?



18

I slutet av 1960-talet fanns IF Warta på Hisingen och de 
hade Biskopsgården med Ryaskolan, som sitt rekryter-
ingsområde. Storföreningen var en flersektionsförening 
med fotboll, bordtennis och handboll.  Seniorlagen 

lågt långt ner i seriesystemet och ungdomslagen, flickor och 
pojkar, var inte etablerade.

Parallellt fanns det en förening i centrala stan, som bara 
hade ett A-herrlag som låg och pendlade mellan division 3 
och 4. Föreningen hette Handbollspojkarna HP, ett lovande 
A-lag i 20-årsåldern . Sammanslagningsidén kom från Gösta 
Rutgersson i IF Warta, som var skolledare i Ryaskolan. Idén 
hade svårt få igenomslag i huvudföreningen, 
men till slut kom ett positivt besked 
från Hisingen, sammanslagningen 
blev godkänd. IF Warta med 
en lovande och framtida 
ungdomssektion och 
HP med etablerade 
spelare på herr-
sidan. Damsidan 
hängde i luften, 
men damhand-
bollen på den 
tiden var klart 
i minoritet. 

Världens 
bästa 
sammansla-
gning var 
ett faktum 
och många 
spelare skulle 
bli svenska 
mästare i 
föreningen HP 
Warta. Förenin-
gen var kanske den 
första föreningen i 
landet som hade både 
sitt damlag och herrlag i 
handbollens högsta serie.

Trojka i Ryaskolan
Ledartrojkan från Ryaskolan, Gösta 
Rutgersson Sven Anzelius och Sture Jeansson, fick 
ännu mer energi, som gav resultat. Föreningen blev ledande 
på öns både flick- och pojksida. 
Damlaget spelade i högsta serien 14 säsongen och blev 
svenska mästare 1997. Största profilen genom tiderna på 

damsidan är Mia Hermansson-Högdahl. Egen produk,t in i 
landslaget 1982.

Affischfönstret för den nya föreningen blev dock A-her-
rlaget. Debut i högsta serien redan 1973 och spel där i 16 
säsonger

Kändisar från premiäråren är innebandyns fader Carl-Åke 
Ahlqvist, kommande förbundskaptenen Roger ”Ragge” 
Carlsson, båda från HP, och Dan Nertby från IF.  Ledarna 
Bosse Gentzel, just det, pappa till Peter och känd från SVT 
och SR, och Kjell ”Bubben” Winsnes. 

Den tiden hör till det förflutna. Det var då, helt 
enkelt. Innan vi kommer in på framtid-

en, så några ord om föreningen för 
några år sedan. A-damerna hade 

för länge sedan kommit efter 
Sävehof och herrarna låg 

och hankade sig kvar i 
nästa högsta serien, 

med både spelar- och 
pengabrist. Förenin-

gen med spelarna 
i spetsen begärde 
sig ner i seriesys-
temet för att 
börja om. Sagt 
och gjort, men 
förra året var 
laget på ruta 
ett igen. Ingen 
elitsatsning 

och inga 
ungdomslag! 

Jättenära konkurs 
på alla plan!

Tacka Chalmers!
Då dyker en man 

från Linköping upp i 
stan för att läsa på Chal-

mers, Jimmy Grandin. Han 
började spela handboll i Celtic 

och bosatte sig på Hisingen med sin 
familj. Där fanns inga handbollslag, som 

hans barn kunde spela i.  I vår digitala värld, så 
förmedlade han denna brist på sociala medier. Mottot; Kom 
till Warta vi börjar om med handbollen, men du måste hjäl-
pa till själv också. Jimmy hade fixat träningstider i 10 hallar 
och nu är 18 lag anmälda till kommande serie. Otroligt!  
A-herrarna ligger i division 2 och damerna i division 3.  

HP Warta, världens bästa sammanslagning, 
fyller 50 år 
Oftast blir sammanslagning av föreningar inte bra, de olika delarna konkurrerar 
med varandra i stället för att komplettera.
Text: HÅKAN DRATH  Foto: PRIVAT
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Wartas närområde är centrala Hisingen, Backaplan, 
Biskopsgården med Ryaskolan igen, Tuve och Lindholmen.

Ordinarie träningstider i olika åldersgrupper förstås, men 
också öppet hus I Lundbystrand, där lagen kommer att 
spela sina matcher. Rekrytering sker genom skolbesök och 
Handbollförbundets projekt Hand the Ball. Det som är lite 
udda är att Jimmy utnyttjat sociala medier i samband med 
rekryteringen och det har bidragit till de många lagen inför 
kommande säsong.

Åldersgrupperna är från 4 år till 12 år, alltså äldsta ungdomslaget föd-
da 2010. 

Nu får det inte bli en mans jobb för då ramlar det i sönder igen, men 
Jimmy kan delegera till rätt personer. Ingen hjälp från ”professionella” 
aktörer, utan allt genomförs ideellt. Årsavgiften för Handbollsskolan 
och Boll-Lekis , 4 – 8 år, är 400:- / per år.

Nu håller hela Handbollsgöteborg tummarna för att projektet skall 
lyckas.

Jimmy Grandin



Landshövdingshusen dominerade Gamlestaden och 
oerhört många familjer bestod av ungdomar som 
ville idrotta, främst i fotboll. Den 1 februari 1931 bil-
dades BK Banér och största sektionen blev fotbollen. 

Handbollen kom till 1945.
Namnet Banér kommer många ihåg 
sedan folkskolan. Johan Banér var en av 
Sveriges största fältherrar genom tiderna 
och levde på Gustav II Adolfs dagar på 
1600-talet. Göteborgs grundare ni vet. 
Denne Johan Banér fick således ge sitt 
efternamn till föreningen BK Banér.

Handbollshallar var det på den tiden 
ännu mer ont om än det är nu, så inom-

husverksamheten fick hålla till i Nylöseskolans gympasal, 
18 x 11 meter. Tänk er seniorspelare som tränade där och 

sköt på två höjdhoppsställningar som mål och en målgård 
bestående av utlagda hopprep. Lokalen var så liten, att ytan 
bara räckte till ett mål. Matcherna spelades i Kvibergs rege-
mentes idrottshall, 16 x 32 meter, dåvarande A2.

Ralph förste landslagsman
1948 spelades premiären i herrar klass 5 i blå tröjor och vita 
byxor. Via seriesegrar, så avancerade A-laget till klass 3C, 
men säsongen 1952/53 fanns inga lag i verksamheten. Nytt 
försök och efter några år kom ett juniorlag till, liksom B-lag. 
I slutet av 50-talet bestod föreningen av fem lag och lagom 
till 20-årsjubilléet blev spelarna Rune Svensson och Ralph 
Öberg uttagna till juniorstadslaget! Ralph blev året efter 
föreningens förste landslagsman, i juniorlandslaget. 

Detta var bara början på Banérs avancemang i hand-
bollssverige, en hårsmån från högsta serien. Kommer ni 
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I HandbollsAkademin 
lever BK Banér vidare 
Östra Göteborg på 30-talet innebar stadsdelarna Gamlestaden, Redbergslid och Lun-
den. Utby och Kviberg, var mer eller mindre landet med Kvibergs regemente, då 
A2, som riktmärke. På 50-talet kom stadsdelen Kortedala till och på 70-talet Bergsjön.
Text: HÅKAN DRATH  Foto: HÅKAN DRATH OCH PRIVAT

Seriesegrare i div. 3, 1964-65: Bakre raden från väster; Lennart och Arne Olsson, 
Roger Carlsson, Ralph Öberg, Rolf Wramsten och lagledare Roland ”Rulle” Andersson.
Främre raden; Jan ”Budda” Hafstrand, Sami Svensson, Owe Wisenius och Bjarne Olofsson

Johan Banér, grundare 
utan att veta om det



ihåg fyrtitalisterna Bjarne Olofsson, Jan ”Budda” 
Hafstrand, Arne och Lennart Olsson, Ralph Öberg, 
Jan Forsman, Jörgen Olsson, ”Laban” Johansson, 
Roger Carlsson, Per och Lars Björklund, Tommy 
Berg, Reine Feldt, Lars Andersson (Rulles pojk) 
Lars-Erik Jutbring, målvakten Percy Sjöberg och 
inte minst lagledaren Roland ”Rulle” Andersson? 

Tvillingarna Arne och Lennart, den ene höger- 
och den andre vänsterhänt på kanterna och linjen 
var svårfångade och som 16-åringar spelade de 
i Göteborgs stadslag mot andra länslag från hela 
Sverige. TV var ny i slutet på 50-talet. TV-pucken 
i ishockey startade för den åldersklassen och även 
TV-cupen i handboll. Arne och Lennart var givna 
i det laget och Göteborg blev TV-cupmästare men 
inte svenska mästare. Fast Arnes båda döttrar 
Therese och Jenny förde handbollen vidare österut 
inom familjen i Sävehofs A-lag, drygt 80 matcher i 
elitlaget. Tvillingarna växte upp i Utby.  De började 
spela handboll i sjunde klass som tonåringar, 1958. 
Jämför dagens rekrytering i lågstadiet.

Några ord till, om TV-laget för juniorer i slutet på 
50-talet, då TV var en ny revolutionerande före-
teelse. Göteborgs årgång födda 1944 tränades av 
den legendariske handbollsspelaren och världs-
mästaren Sten Åkerstedt. Kända namn i det laget 
var Roger ”Ragge” Carlsson, senare förbundskapten 
i handbollen, målvakten Rolf ”Poffa” Pettersson, 
svensk mästare i fotboll med Blåvitt 1969,  liksom 
Reine Feldt.

Från öster till öster.
I slutet på 60-talet nådde Banér sin främsta plac-
ering på elitnivå, fyra i division 2, serien under 
allsvenskan, sedan försvann de bästa spelarna till 
andra föreningar.

I början av 70-talet blev stadsdelen Gamlestaden 
för liten för Banér och handbollen flyttade till 
Bergsjön, dit Göteborg hade flyttat sin östra gräns. 
Landshövdingshusen i tre våningar hade vuxit 
från tre våningar i trä, till åtta våningar i betong. 
Ungdomarna kom från andra kulturer, men idrotta 
ville de göra. Mannen bakom flytten österut var 
Åke Lundbäck. Han var dessutom pappa till Jerker 
och Rustan, som också skulle blir framgångsrika 
handbollsledare.  

BK Banér inledde sin andra karriär i Bergsjön och 
hade som mest 28 lag på 80- och 90-talen.  Stora 
framgångar noterades i serierna och i olika cuper 
och riksmästerskap. Föreningen deltog i rekryterin-

21

Seriesegrare i div. 3, 1964-65: Bakre raden från väster; Lennart och Arne Olsson, 
Roger Carlsson, Ralph Öberg, Rolf Wramsten och lagledare Roland ”Rulle” Andersson.
Främre raden; Jan ”Budda” Hafstrand, Sami Svensson, Owe Wisenius och Bjarne Olofsson

gen i lågstadiet med minihandbollen. Åkes alldeles för 
tidiga död 1984 innebar att föreningen fick en rejäl knäck i 
verksamheten även om det fanns andra personen som lade 
det mycket tid, exempelvis Billy Dahlbom.

Hallar som passerat revy i Banér under 70 år är Gamlestads- 
hallen, Nylöseskolan , Underedsskolan i Gårda (båda salar på 
cirka 18 x 11 meter), Berghalla, Bergsjöskolan, Sandeklevss-
kolan, Gärdsåsskolan,  Utmarksskolan. Matcherna spelade i 
Mässans A-hall och C-hall och även i SJ-hallen.

Föreningen Kortedala IF var den andra stora föreningen i 
östra Göteborg, men även de hade svårt att få fram ideella  
ledare. Sammanslagningen mellan Kortedala IF och BK 
Banér på 2000-talet blev misslyckad. Två gamla skrotbilar 
blev inte någon ny Merca i form av klubben 415 Göteborg. 
Banér som föreningen upphörde cirka 2010 och några år 
senare försvann den kortvariga föreningen 415 Göteborg.

Kvibergs HK bildades 
2014 i Gamlestaden för 
att året efter komma 
in i den nya arenan Pri-
oritet Serneke Arena, 
men det är en annan 
historia.

Vidare med Akademin
Kurt Pedersen grun-
dade Handboll-
sakademin för drygt 25 
år och hade fotbollens 
Gubbdagis som före-

bild. Ledare och 
spelare skulle efter avslutade karriärer träffas och minnas. 
Så har det också blivit, även om Covid gjort sitt bästa för att 
hindra oss. Vi är ju över 80 ledare, spelare och domare som 
träffas sista torsdagen varje månad vintertid.

BK Banér har flyttat sin 
verksamhet hit till John 
Scotts på Avenyn, i stället 
för till Bergsjöns lokaler. 
Härföraren Johan Banér 
har ännu inte kom-
mit men väl, Arne och 
Lennart, Bjarne, Ralph, 
Jörgen, Pelle, Jutas , Ralf 
och Tommy. 
Ingen dålig för-
stauppställning!

Gamlestaden med Idrottshall, där allt började.

Ralph Öberg juniorlandslagsmannen. OBS 
den snörda bollen. Ralph fortsatte inom 
handbollen och spelade i Majornas IK på 
50-och 60-talen. I fotboll var han också bra, 
men hans största merit var att ingå i Blåvitts 
styrelse på 80-talet när Kamraterna tog det 
ena mästerskapet efter det andra

Arne Olsson tränar för framtiden



Önnereds HK är en av fyra föreningar som spelar i högsta 
serien för både damer och herrar. Inför den nya säsongen 
satsar klubben ungt på båda håll. 

- Vi vill utveckla kompetensen hos dom äldre ung-
domsspelarna för att se deras utveckling i just vår förening. 
När dom blir ännu bättre och lockas av större klubbar ska 
dom vara mogna för att flytta utomlands, men inte behöva 
gå till någon annan svensk klubb,  säger ordföranden Fredrik 
Blomberg.

Det finns att bygga på. I Partille Cup vann ÖHK klasserna 
för D21, F 16 och P18. P 16 blev tvåa. I USM vann 16-åriga 
tjejerna medan 18-åringarna blev trea. P16 tog silver efter 
stenhård final mot Aranäs.

Inför kommande säsong flyttas sju tjejer från egna leden upp 
till A-truppen och fyra födda 05-06 får utvecklingskontrakt. 
Elin Leissner, kantspecialist, är redan med i U20-landslaget.
Herrtruppen får in fem från egna verksamheten och sju 
födda 05-06 får långtidskontrakt.

Fyra får långtidskontrakt över 2026 och alla tillhör 
U18-landslaget. Vi låter nye heltidstränaren Pontus Ward 
Wiklund presentera dem:

- Pelle Segertoft kommer att axla en stor roll på nio meter 
och framför allt i försvaret när han nu är tillbaka efter skada.

- Elias Lundstad är explosiv och missar nog inte mycket 
från högernio.

- Rasmus Lenzi kommer att lära sej jättemycket av Markus 
Thorbjörn på högersex.

- Arvid Skoog är absolut på rätt väg för att ta målvaktsplat-
sen så småningom.

Målsättningen? Damerna vill vara ett topplag, alltså bland 
de fyra bästa.

Och herrarna? Ward Wiklund sticker ut hakan:

- Vi hoppas på klubbens bästa placering någonsin, siktar 
alltså på ”ingenmansland” och för första gången slippa kval.
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Text: CEGE BERGLUND  Foto: PRIVAT

Fyra landslagsspelare (U18) från Önnered: 
Rasmus Lenzi, Arvid Skoog, Pelle Segertoft 
och Elias Lundstad.

Önnereds unga 
Stormar fram
Önnereds HK är en av fyra föreningar som spelar i högsta serien för både 
damer och herrar 
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KKenneth är ordförande för HandbollsAkademin och behöver 
knappast någon närmare presentation i den här kretsen. 
Märk väl att hans fru Eva valdes in fem år tidigare och detta 
är enda gifta paret i Hall of Fame!

Också Johanna Ahlm, Sävehof och 142 landskamper är ny bland de 
143 handbollspersonligheterna. Även Per Carlén, Heim och HP Warta, 
världsmästare och mångfaldig mästerskapsmedaljör kom med i år.
Trion har en lång rad företrädare inom denna illustra församling, som 
omfattar all idrott. 

Från handbollen kommer alla dessa namn:
Stefan Albrechtson, Sävehof, invald 2019
Ingrid ”Pyret” Almqvist, RIK och GKIK, invald 2008
Catarina ”Cattis” Bergström, GKIK, invald 2015
Bengt ”Fölet Berndtsson, RIK, invald 2000
Martin Boquist, HP Warta och RIK, invald 2021
Gunnar Brusberg, Heim, invald 1999
Anette Börjesson, Tuve och Mölndals HK, invald 2009
Gösta Carlsson, RIK, invald 2009
Roger ”Ragge” Carlsson, Handbollspojkarna och HP Warta, invald 2005
Håkan Drath, Sanna, Frölunda, Sävehof, Kviberg, invald 2018
Mona-Lisa Englund-Crispin, Sport och GKIK, invald 2000
Ulla-Britt Englund-Lagerström, Sport och GKIK, invald 2004
Britt Forssell, KvIK Sport och GKIK, invald 2014
Peter Gentzel, Heim och RIK, invald 2015
Stig Gustafsson, Majorna, invald 2011
Claes Hellgren, Heim och Warta, invald 2011

Kenneth följer sin Eva in i
Hall of Fame
Kenneth Johansson är den senaste handbollsprofilen som valts in i Göteborgsidrot-
tens Hall of Fame, utsedd av en jury på Idrottsmuseet.

Mia Hermansson-Högdahl, Warta, invald 2005
Stig Hjortsberg, Majorna, invald 2002
Björn Jilsén, Heim och RIK, invald 2006
Eva Johansson, Femina, Wasaiterna, Majorna, Önnered, invald 2017
P-O Johansson, Heim, invald 2001
Gunnar Kämpendahl, RIK och Wasaiterna, invald 2003
Henry Lagergren, RIK, invald 2000
Donald Lindblom, RIK och Heim, invald 2003
Åke Lindegart, GAIS, invald 2002
Thora Löfgren-Pihl, Sport, invald 2008
Stefan Lövgren, RIK, invald 2014
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 Kungsladgård, invald 2013
Ruth Svedberg, Sport, invald 1999
Lars-Erik Säll, Frölunda och Sävehof, invald 2014
Magnus Wislander, RIK,  invald 2010
Rolf Zachrisson, Heim, invald 2007
Sten Åkerstedt, RIK och Heim, invald 1999



Två grabbar med vitt skilda uppväxter på ett par hund-
ra mils avstånd som fann varandra, slog ihop sina 
påsar, och nu är ett av världens bästa domarpar.

2022 lever duon lika tajt som i ett separat äktenskap trots 
familjer på respektive håll hemmavid. Handbollen utgör både 
vardag och fest; numera cirka hundra dagar om året på resande 
fot inom landet och world wide.
Det har blivit en livsstil, erkänner båda.
- En hobby med skälig ersättning, men utan livlinor vare sig 
med sportslig eller ekonomisk garanti (läs: pensionspoäng) 
längre fram än nästa match.

En numera gemensam relation har utvecklats från olika bak-
grunder där Mirzas flykt från ett krigsdrabbat Bosnien till Mat-
tias i lugna Uddevalla är både känslosam och till slut lycklig.
Inbördeskriget i forna Jugoslavien kom närmare och närmare 
familjen Kurtagic med mamma, pappa, en lillebror och Mirza, 
då blott åtta år (1992).
- Vi packade och drog iväg hastigt. Jag minns så väl att det 
var en fredag, i tron att vi skulle komma tillbaka hem igen på 
måndag.
Via Kroatien, med tåg till Polen och vidare med färja till 
Sverige, hamnade familjen istället i ett flyktingboende i svenska 
Surte av alla ställen i världen.
- På den vägen är det...förklarar Mirza.

Träffades i UHK
Ingen i familjen kunde ett ord av språket i det nya hemlandet. 
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Det gällde att börja om på nytt under nya villkor och med nya 
packningar och bagage. Det mesta av ägodelarna fanns kvar i 
Bosnien.
Mirza träffade ett år äldre Mattias Wetterwik genom ungdoms-
handbollen i Uddevalla HK, lite i skuggan av mer framgångs-
rika GF Kroppskultur. De spelade i samma pojk- och juniorlag 
trots åldersskillnaden. Årskullarna var inte så stora i UHK.

Det blev någon säsong i UHK:s division 1-lag och spel i junio-
rernas distriktscup för Mattias. Inte så mycket mer handbolls-
spel - men väldigt mycket annat som rör handbollen skulle det 
visa sig.

Båda började döma på föreningsnivå. Först med var sin part-
ner. Sedan tillsammans, från säsongen 2000/01, 
då endast 18 resp 17 år unga.
- Vi visste att vi hade en kärlek till sporten som tog oss in och 
vidare i detta. Vi hade inte svårt för att sätta upp nya mål längs 
vägen.
Ungdomsmatcher följdes av snabb stegring med uppdrag inom 
distrikt, region och förbund. Vidare till internationell tjänstgö-
ring från 2011.

Mattias:
- Man minns långt ifrån alla matcher. Men några. Som debuten 
i herrarnas elitserie annandag jul 2007 (Lindesberg mot Drott). 
Det var verkligen en julklapp att snacka om!
Året efter flyttade Mirza till Göteborg för att studera och arbe-
ta. Samarbetet kunde tagit slut där.

Förenade i framgång –
Kurtagic och Wettervik
Att idrotten förbrödrar är allom bekant.
Mattias Wetterwik, 39, och Mirza Kurtagic, 38, är ett utmärkt exempel.
Text: KJELL-OVE ”KOA” ANDERSSON.  Foto: PRIVAT

Tokyo-OS 2021 blev ytterligare en milstolpe i karriären för Mirza och Mattias. De dömde fyra matcher under spelen, bl.a en av kvartsfina-
lerna. För övrigt första gången ett svenskt domarpar åter dömde OS-handboll sedan 2008.
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Mirza:
- Det var aldrig aktuellt. Vi fortsatte som särbos drygt tio mil 
från varandra, vilket även domarkommittén accepterade.
Ett inte helt enkelt logistiskt problem uppstod. Vem skulle häm-
ta och plocka upp vem? 
Eftersom merparten av elitmatcherna spelas söderut gav det sig 
självt. Mattias kör avsevärt fler mil än Mirza. De åker nästan 
alltid bil till matcherna i Sverige. Flyger dock till Stockholm. 
Men sover väldigt sällan över.
Tvillingpappan Mattias arbetar dessutom som idrottslärare på 
högstadiet i Färgelanda, en halvtimmes körväg enkel resa norrut 
från Uddevalla.
- Man hinner tänka en del vid ratten...

Välplanerat
Mattias sköter reseplaneringen och är ordningsmannen runt 
de tider som ska passas. Han ansvarar för nyckeln till omkläd-
ningsrummet och blåser också alltid igång matcherna från 
avkast och efter paus oavsett var i världen duon dömer.
Mirza leder slantsinglingen. Han är noga med att alltid kliva in 
en halvmeter bakom Mattias i hallen och stå till vänster om sin 
partner vid presentationen.
- Det har bara blivit så med åren. Vi vill ha koll på grejerna och 
på varandra.

Förberedelserna är noggranna. För att inte tala om analyserna 
efteråt där Mirza får betala tillbaka för tiden som passagerare.
Det är den yngre Kurtagic som direkt sätter sig vid datorn, 
sammanfattar matcherna från tv:n/videon med en cirka 20 mi-
nuter lång film innehållande 40-45 klipp från olika situationer. 
Därefter tittar duon på materialet var och en för sig innan de 
diskuterar i telefon eller vid nästa resa. En del klipp analyseras 
på hotellrum i samband med utlandsresor.
- En match i Europa brukar ju ta tre dagar i anspråk. Då har vi 
gott om tid eftersom arrangören på plats sköter det mesta åt oss.

Årsskiftet 2020/2021 blev dramatiskt värre för paret. De missade 
Final Four-slutspelet i Köln och VM i Egypten, båda evene-
mangen inom loppet av en dryg månad, pga covid.
Den positivt testade Mirza tvingades först stanna på ett ho-
tellrum i Tyskland medan Mattias tilläts ta en hyrbil hem till 
Sverige.

Mirza berättar: 
- Jag grät i min isolering, för att jag skulle sitta i karantän och 
fira nyår långt borta från min familj i Göteborg. Men till slut 
gav läkare och arrangörerna mig tillstånd att åka. Det blev inte 
vilken transport som helst utan sittande (!) tolv timmar i en 
ambulans. Där är jag oerhört tacksam till det Europeiska Hand-
bollsförbundet (EHF).”

Till Egypten-VM hann duon aldrig flyga iväg. Covidtester 
stoppade dem redan i Sverige. Uttagningen till OS i Tokyo 2021 
blev därför ett rejält plåster på såren. Dessutom äntligen ett 
svenskt domarpar åter i en OS-turnering i handboll för första 
gången sedan 2008.
Samtidigt krasst konstaterat på temat att medverkan i ett mäs-
terskap oftast kräver att ”bränna” hela semestern, vilket var fallet 
med Japan-resan.
- Det gäller att ha en fantastisk familj och en välvillig arbetsgi-
vare som stöttar, poängterar båda. Det finns i våra almanackor 
förmodligen lika många missade födelsedagar, dop, bröllop och 
andra festligheter som dömda matcher under ett år.

Hårda krav
Nycklarna till bra domarskap sägs handla om spelförståelse och 
kommunikation. Att inte synas och märkas utan enbart finnas. 
Mattias och Mirza inte bara analyserar sitt eget dömande. De 
följer kollegornas framfart och lär sig den vägen - av både miss-
tag och kloka beslut. I bakgrunden finns också olika mentorer 
och rådgivare. Mirza sköter därtill ett domarnas instagramkon-
to i förbundets regi där ämnen plockas upp.

Internationella förbundet ställer extra hårda fysiska krav. Minst 
tre pass i veckan med träning utöver match registreras av och 
hos ett träningsteam via speciella klockor som domarna bär.
Inför ett mästerskap, som förhoppningsvis för Mattias och 
Mirza ett VM i Sverige och Polen kommande januari, följer de 
uttagna domarna ett åtta veckors förberedande program i en 
digital träningsdagbok.
- För egen del kan det bli fyra träningskvällar under en vecka. 
Och när jag springer tar jag gärna en runda på uppåt en mil, 
berättar Mattias.

Säsongen 2022/23 rymmer nymodigheter beträffande färre 
passningar vid passivt spel, en utökad mittcirkel att använda vid 
(snabba) avkast samt hårdare nypor kring spelet runt mittsexan 
och även mindre tolerans beträffande protester.
Allt detta, och exempelvis nyrekrytering av domare, finns anled-
ning att återkomma till.
- Vi är gärna med på noterna. Det är både angeläget och stort 
att kunna bidra och vara med på att driva förändringar, klargör 
Mirza.

Fortsätter på sid 26

Först tidningen Bohusläningens idrottspris 2021 och därefter, som här, attrak-
tiva Folkets pris vid Idrottsgalan i Uddevalla 2022. I båda fallen har justerats 
stadgar för att kunna utdela pris till domare och funktionärer. Mirza och 
Mattias har helt enkelt varit omöjliga att kringgå längre för sina insatser. 



Fortsättning från sid 25

Domarparet Wetterwik/Kurtagic är redan barriärbrytande och 
historiska genom sina utmärkelser i Bohuslän:
# Tidningen Bohusläningens heders- och idrottspris 2021 samt 
hyllningen med åtråvärda Folkets pris vid Uddevallas idrottsga-
la tidigare i år.
Vid båda tillfällena har man justerat sina stadgar så att även do-
mare och funktionärer kunnat vara föremål för utmärkelserna.
Två år i rad innan belönades de dessutom med Thordénstifel-
sens träningsstipendier - också milstolpar inom domarskrået.

En vanlig dag…
Detta såg Mattias och Mirza inte komma när de inledde sin 
gemensamma karriär - som faktiskt teoretiskt sett kan pågå 
drygt tio år till eftersom domare pensioneras för internationella 
uppdrag först vid 50 års ålder.

Men låt oss avsluta med hur en sensommarvarm lördag (läs: 
vardag) i augusti 2022 kan se ut.
9.00: Mattias startar bilen i Uddevalla.
10.30: Hämtar upp Mirza utanför Göteborg.
11.00: Lunch på vägkrog.
13.30: Ankomst till Lund.
15.00: Match i svenska cupen herrar, Lugi-Guif.
17.30: Duschade och klara för hemresa.
21.00: Mattias tillbaka i Uddevalla tolv timmar efter avfärd efter 
att ha släppt av Mirza i Göteborg.
- Ännu en dag i handbollens tecken, konstaterar Mattias.
# Ingenting utöver det vanliga?
- Nej. Jag missade, tyvärr, tvillingarnas fotbollsträning hemma-
vid. Och käkade pyttipanna som vanligt på lunchstället utanför 
Varberg. Fast i SM-slutspelet framåt våren brukar vi faktiskt 
festa till det med fisksoppa vid Laxbutiken i Falkenberg...

Nästan allt om bästa domarna

Mattias:
Spelade med UHK i div 1 (näst högsta) bland annat. 
Var med och representerade distriktslaget Bohuslän/Dal i Sveri-
ge- respektive JuniorElitcupen med 83:orna, samt med 82:orna 
under JuniorElitcupen (bronsmedaljör)
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Mirza:
Spelade med UHK i div 1 (näst högsta) bland annat. 
Var med Kroppskultur och spelade JSM steg 5 2003 i Ystad, med 
84:orna. 
 
Bägge:
2001 började döma 18 år respektive 17 år gamla 
02/03 - Distriktsdomare / Mirza (SvCupen final med annan 
kollega) 🏅
03/05 - Regionsdomare (SvCupen final) 🏅
05/07 - Förbundsdomare (match Kungälvs HK - Skånela IF)
07/08 - testmatch HerrElit Lindesberg - Drott
08/09 - Elitdomare, Årets domare (d)🏅
11/12 - EHF domare
12/13 - SM-Final (h)🏅
13/14 - SM Final (h)🏅Årets domare i Sverige🏅
14/15 - IHF domare, U20 EM (h) 
15/16 - Challenge Cup final (h)🏅U20 VM (d)
16/17 - SM-Final (h)🏅U20 VM (h), EM (d) 
17/18 - SM-Final (h)🏅VM (d) semi, CL (d) slutspel
18/19 - SM-Final (h)🏅Ungersk final (h) 2:2🏅VM (h), CL (d) 
slutspel
19/20 - Super Globe klubblags VM (h) semi, EM (h) 5/6 pris, 
nominerade CL Final4 semi (h) (covid-19), Årets domare i 
Sverige🏅
20/21 - SM-Final (d) (h)🏅🏅OS-kval (h), CL Final4 semi (h), 
Tokyo OS (h/d) kvartsfinal (d) , Årets domare i Sverige🏅
21/22  - Svenska Cupen final (h)🏅, SM-Final (h)🏅, CL (h) kvarts-
final
 
Mirza:
Jobbar som Key Account Manager på DHL , fru Arijana och 
sonen Oscar, 4 år.
 
Mattias:
Jobbar som idrottslärare, fästmö Elin, tvillingsönerna William 
och Oliver, 6 år.
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Skruvvägen 6A 
451 75 Uddevalla 
Tel: 0522-67 80 30 
uddevalla@svetsmaskinservice.se

Karlstad 
Kvällsvindsgatan 1 
652 21 Karlstad 
Tel: 054-444 27 80 
karlstad@svetsmaskinservice.se

Vi säljer skor, arbets- och skyddskläder, tillsatsmaterial, svetsar, verktyg, 
elmaskiner, kap- och slipmaterial, reservdelar och mycket mer. Dess-
utom reparerar vi all slags svetsutrustning, utbildar, hyr ut maskiner och 
kör turbilar. Vi finns i Göteborg, Uddevalla och Karlstad.

www.svetsmaskinservice.se
Här hittar du det mesta om oss. Vad vi gör, vår produktkatalog, 
länkar med mera.
www.foryoursafety.se
Vår helhjärtade satsning på att ge dig en tryggare vardag i både 
arbetslivet och privat – Utbildningar för alla.
butik.svetsmaskinservice.se
E-butiken där du hittar allt du behöver som svetsare.
Det andra levererar imorgon, levererar vi idag.

Det andra levererar imorgon…
…levererar vi idag!

FREDINS VERKTYG 
Tel: 036-130 300 / E-post: info@fredinsverktyg.se 

-Fredins Verktyg, den kompletta leverantören inom Svets, Verktyg & 
Industriförnödenheter. 

-Besök även vår hemsida www.fredinsverktyg.se för mer info! 

-STÖRST PÅ BÖHLER WELDING! 

JOIN! THE FULL WELDING SOLUTIONS! 
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