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Göteborg har varit en delad
stad alltför länge. Det vill vi
ändra på. Vårt uppdrag är att
utveckla den nya staden som
växer fram på båda sidor om
älven. Här skapar vi en skön
mix av boende, arbete, utbildning, kultur och handel. Vill du
se hur långt vi har kommit och
hur långt vi ska? Kika in på
älvstranden.com eller besök
Älvrummet på Kanaltorget 1.

Tidningen nu även finns online, gå in på www.handboll.o.se och klicka
på bannern för tidningen GÖTEBORGSHANDBOLLEN så kan du
bläddra var du vill, när du vill.
Adress | Gullbergs Strandgata 36A, 411 04 Göteborg
tel. 031-707 18 90 | fax. 031-707 18 99 | www.handboll.o.se
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Tidningsråd | Mikael Bengtsson, Michael Erichsen, Krister
Hallberg, Peter Vikström, Pia Orrgren, Julia Peric, Yvonne
Sandgren, Christina Johansson, Sture ”Laban” Johansson, Bertil
Skarhall och Conny Sundström.
Tidningen Göteborgshandbollen får citeras med
angivande om källa. För återgivande av signerade artiklar, foto eller
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ej för insänt, icke beställt material. Redaktionen för tidningen
Göteborgshandbollen påpekar att tidningens artiklar
och annan text inte nödvändigtvis behöver spegla Göteborgs Handbollförbunds uppfattning. Artiklarnas innehåll och utformning står
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omslag 3-2010 | U18-Guld
foto. Michael Erichsen

"

Det var ju nästan utklassningssiffror i varje match.
			

/ Marie Wall, nybliven världsmästare från Kungälvs HK
Nostalgiomslaget. | 4-1995
Framtidens handboll skapas i klubbarna

"

04.

LEDAREN

text. Mikael Bengtsson
foto. Michael Erichsen

Detta är en utav de svåraste ledare jag någonsin skrivit.
Ledare nr 3 2010 skulle bli något utav en rejäl kick off
inför vårt stora mästerskap i januari.

Den skulle inspirera till ett stort engagemang för framtiden och den utveckling
vi inom förbundet står inför. Jag ville
sprida glädje efter de framgångar svensk
handboll haft i sommar.
 Nu blir det inte riktigt så, det är med
tungt hjärta jag skriver denna ledare. En
utav våra närmaste kollegor och medarbetare i PR & Media kommittén, Hans
Hultgren gick efter en tids sjukdom bort
nu i sommar.
 Hasse var en stor del i tidningen du
just nu håller i din hand. Genom sitt engagemang var han synnerligen delaktig
i utvecklingen och genom sitt företag
HC Konsult ansvarig för annonseringen
i tidningen. Hasse skrev artiklar, sålde

annonser och skapade ovärderliga kontakter runt om i Handbollssverige. Mina
tankar går till Hans familj.
| Nuet |
Samtidigt som det känns tungt tror jag
inte Hasse skulle tillåta oss att lägga oss
på rygg, då skulle hans engagemang vara
helt förgäves. Hasse skulle bli förbannad
om vi inte tog chansen att slå ett slag för
handbollen nu, Nu! när vi har framgång.
Nu! när Bengan Boys matchen blev en
succé, Nu! när vi står i startgroparna för
att introducera Streethandboll, Nu! när
vi skall arrangera det bästa VM någonsin, Nu! när vi tänker ta strid för en ny
arena i Göteborg, Nu! när våra fantastiska U18 tjejer blivit världsmästare!
 Hasse skulle bli besviken om vi inte
tog tillfället i akt och ställa frågan till
ansvariga hur de tänker satsa och ta vara
på chansen att nå stora framgångar med
så mycket positiv energi som finns just
nu och med dessa fantastiska tjejer som
grädde på moset.
Jag vill inte göra Hasse besviken, jag är
beredd att vara med och ta vara på framgångarna - är ni?
I augusti 2010 avled Hans Hultgren i
kampen mot cancer.
 Han är och förblir saknad. Stöd cancerfonden 020-59 59 59.

Mycket få människor lever i
dag - de flesta gör förberedelser
för att leva i morgon.
(Jonathan Swift)

Mikael Bengtsson

// Sverige historiska
världsmästare.

06.
reportage

text. Jan Wigren & Björn Persson - www.damhandboll.nu, Peter Vikström | foto. Michael Erichsen

Sverige damjuniorlandslag (U 18) är världsmästare!
Bäst i hela handbollsvärlden! Lilla Sverige har numera
blivit stora Sverige i hela världen. Mästerskapet
avgjordes i augusti i Santo Domingo, Dominikanska
Republiken. Vår t grannland i väster, Norge, besegrades
i finalen med 34-29 efter 17-10 i paus. Norskorna var
aldrig i ledning någon gång i matchen, hängde med
till 3-3. Därefter tog blågult över tillställningen totalt.
Kungälvsmålvakten Ame Ogbomo stor segerorganisatör
i finalen.

För första gången tar ett svenskt landslag på damsidan medalj
i ett internationellt A-mästerskap. Och det blev av den ädlaste
valören. Klockan ca 04.00 svensk tid säkrades VM-guldet och
på vilket sätt! Norge hade inte en chans efter 34-29 och 17-10
i paus. Det är historiska siffror, som igen kommer att kunna ta
i från oss.
– Otroligt! Vilken historisk triumf som våra tjejer har åstadkommit! Trots att vi drog ifrån redan i matchens inledning,
var jag inte säker på segern förrän ungefär fyra min återstod.
Det går ju så fort i handboll. Norskorna försökte ändra sitt
försvarsspel då och då; två-punkt och 3-2-1 osv. Men inget
hjälpte för deras del. Vi var för starka helt enkelt, sammanfattade förbundskapten Camilla Eriksson den blågula insatsen.
– Vi har redan från start haft vision och målsättning att
vinna VM-guld. Att sedan kunna förverkliga detta är oerhört
bra gjort. Det har blivit en stor tomhet, energin är slut och det
var bara att njuta av gårdagens VM-bankett som arrangerades
av Sverige och Norge tillsammans, berättar överledaren Robert
Zetterqvist.
– Det har varit ett mycket speciellt VM och när vi äntligen
fick kliva in på VM-arenan och spela den sista matchen av U
18-VM, var det en mäktig känsla, fortsätter han.
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| Ame grym |
Sverige tog ledningen med 2-0 efter 2 minuter och drygade ut
ledningen till halvtidssiffrorna 17-10. Fem minuter in i andra är
det tio mål upp, en ledning som Sverige bevakar tills slutsignalen
ljuder. Det magiska resultatet skrevs till 34-29. Det kan man
kalla en triumf som heter duga!
– Det blev kaos när det återstod en kvart av matchen. Då stannade den elektriska klockan. Vi ledde då med fem bollar. Sedan
fick man ta tiden manuellt, förklarar överledar-Zetterquist.
Kungälvs lysande stjärna Ame Ogbomo vaktade det svenska
målet på ett utmärkt sätt. Hon motade 18 av 46 skott - en räddningsprocent på 39,1.
– Ame var grym, uttryckte förbundskapten Camilla Eriksson.
– Vi siktade ju på guld, men trodde nog inte att vi skulle spela så
här jäkla bra, berättar Ame för Kungälvs-Posten.
 En annat Göteborgskex var klubbkollegan Marie Wall. Vänstersexan svarade för tre fullträffar i finalen och fick stort förtroende turneringen igenom. Hon svarade för 28 fullträffar under
turneringen. Om Sveriges framfart berättar hon Kungälvs-Posten;
– Det har ju nästan varit utklassningssiffror i varje match.
 Och visst var siffrorna imponerande. Eller vad sägs om följande
väg till guldet:

Gruppspel:
Kongo 44-18
Gruppspel:
Frankrike 31-18
Gruppspel:
Ungern 36-30
Gruppspel:
Kazakstan 40-24
Kvartsfinal: 	Spanien 24-22 efter förlängning
Semifinal: 		Holland 38-21
Final: 		Norge 34-29

| Stort intresse |
När Sveriges lagkapten Linn Blohm fick höja den stora VMpokalen förstod hon kanske inte vilket ståhej som väntade på
hemmaplan. Mediabevakningen efter guldet har varit enorm.
Välkomstkommittéer har välkomnat, hurrat och saluterat på
varstans i Svergie när spelarna anlänt från den långa flygresan
hem. Vita limousiner, besök hos landshövdingar och intervjuer i
lokala radio- och TV-kanaler.
– Det stöd vi har fått från hela Sverige under de senaste två
dygnen har jag aldrig varit med om tidigare. Telefonen har gått
varm hela tiden och det har bara blivit två timmars nattsömn,
men vad gör det en sådan dag som denna. Vi är ju världsmästare
och kommer att förbli detta - 2010 i Domnikanska Republiken,
jublar överledar-Zetterqvist.
 Som ville passa på att tacka alla spelare, ledare, hitresande
svenska fans och alla andra. Nu är det snart dags att sätta upp nya
mål och visioner.
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Målvakter:
Emma Friberg, H 43/Lundagård
Ame Ogbomo, Kungälvs HK
Fredrika Zeidler, Flottans IF

14 J 0 mål
28 J 0
7J 0

Utespelare:
Marie Wall, Kungälvs HK
Linn Blohm, IK Sävehof
Maria Lindh, Önnereds HK
Vanessa Tellenmark, H 43/Lundagård
Alexandra Domeij, Spårvägens HF
Sara Johansson Örebro SK Handboll
Linn Hallberg, Önnereds HK
Clara Monti Danielsson, Lugi HF
Carin Strömberg, Skuru IK
Maria Adler, Lugi HF
Lina Larsson, Örebro SK Handboll
Linnéa Claeson, Skuru IK
Linn Larsson, Örebro SK Handboll

26 J
34 J
19 J
34 J
16 J
18 J
24 J
36 J
26 J
36 J
34 J
30 J
35 J

86
89
13
98
26
26
29
65
40
153
108
104
120

Ledare:
Camilla Eriksson, förbundskapten
Joachim Lundberg, biträdande förbundskapten
Robert Zetterquist, överledare
Ulrika Andersson-Moberg, fysioterapeut

| 02
01 | Lyckliga medaljörer, f.v
Kungälvs Ulrika AnderssonMoberg, Ame Ogbome och Marie
Wall samt Linn Hallberg från
Önnereds HK.
02 | Kungälvs vänstersexa Marie
Wall in action.

– Jag är övertygad om att det här landslaget kommer att fortsätta leverera fina
resultat. En sak är helt säkert. Truppen har
redan levererat, avslutar han.
Intresseorganisationen Svensk Damhandbolls handbollsorakel Jan
Wigren som under
många, många år
följt damhandbollen på nära håll har
på damhandboll.nu
analyserat utvecklingen av laget.
bitr. fk Joachim Lundberg
– Det är nästan
svårt att fatta vilken
prestation den
svenska truppen
svarat för. Och
framför allt vilken utveckling laget nått
under ett år, berättar han, och fortsätter
med följande fakta.
– För ett år sedan, efter U 17-EM i Serbien, var rankingen:

"
Samtliga spelare i
truppen har toppat
sin formkurva.
"/

1. Danmark | 2. Ryssland | 3. Norge
4. Frankrike | 5. Ungern | 6. Holland
7. Sverige | 8. Spanien

– Vid generalrepet i European Open i
Göteborg nu i början av juli slutade placeringsmatcherna:
Final: 		Danmark - Ryssland 24-20
Bronsmatch: 	Sverige - Polen 28-22
Plats 5-6: 		Österrike – Ungern 25-21
Plats 7-8: 		Holland – Spanien 26-22

– Slutställningen i U 18-VM 2010:
1. Sverige | 2. Norge | 3. Holland
4. Frankrike | 5. Spanien | 6. Danmark
7. Ryssland | 8. Dominikanska Republiken

– Placeringarna talar sitt tydliga språk
vad som har förändrats under ett år. Vad
beror denna förändring på för det svenska
J-landslagets del?
Jan lät bitr. förbundskapten Joachim
Lundberg förklara:
– Samtliga spelare i truppen har toppat
sin formkurva precis lagom till detta VM.
Vårt målvaktsspel har fungerat perfekt,
vårt försvarsspel har verkligen varit i
världsklass liksom vårt kontringsspel. Och
framför allt har vi ett gäng vinnarskallar
som aldrig ger sig samt en lagmoral som
är super.
Vi får inte heller glömma bort att truppen har en mycket kompetent ledarkvartett. Inte minst viktigt, om framgång
skall nås.
 Några s.k experter har till undertecknad
uttryckt att truppen inför VM-turneringen
kanske varit en aning kaxig, när ett VMguld 2010 utlovats.
Med facit i handen kanske det är så
här en målsättning skall sättas – och inte
endast vara en vision!
 Det fina i kråksången är, att denna
trupp har två år ytterligare tillsammans
i U 19-EM 2011 och U 20-VM 2012,
när nu juniorstadiet (med svenskt mått mätt)
lämnas och man går upp ett snäpp till
ungdomslandslag.
– Vi vet ingenting ännu om hur det kommer att bli då. Blir vi direktkvalificerade
som världsmästare? Var skall turneringarna
spelas osv., säger ”Jocke” Lundberg.
 Det får den ljuva framtiden utvisa.
Göteborgshandbollen tackar damhandboll.nu för textbidrag kring denna historiska händelse.
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10.

01 | En av många parader - Kungälvsmålvakten Ame Ogbomo.

12.
reportage

text. Sture "Laban" Johansson | foto. Michael Erichsen

// still going strong.
Regntunga moln, plaskvåta bollar, sprudlade skratt. Så
kan man sammafatta torsdagen den 8 juli 2010 då ”Bengan
Boys”-gänget samlades för match mot Göteborgs Alliansen
på Heden mitt under pågående Partille Cup.

| 01
| 02

Göteborgs Handbollförbund (GHF) hade
i samarbete med Partille Cup bokat in
Heden 4, för att återigen bjuda publiken
på ett möte med några av profilerna från
”förr”. Syftet var även att göra PR inför
kommande Världsmästerskap i Sverige,
Göteborg har tilldelats Sveriges gruppspel
med invigning i Scandinavium den 13
januari 2011.
 Samling på Heden kl. 17.00, då matchstarten var kl. 18.00, alla var på plats i god
tid utom Björn Jilsén. Björn tyckte inte att
han behövde värma upp före matchen så
han dök upp vid 17.30.
Jag kan lova er att det var mycket ”tjôt”
innan matchen, gliringarna bara haglade
omkring. Det var många minnen som
ventilerades, Stefan Lövgren frågade om
jag tvättat tröjorna i 90 grader, han tyckte
att dom satt lite tajt på dom flesta.
Pär Jilsén var väl den som hade bäst
kondis för dagen, men då ska ni veta att
han håller sig igång med Oldrik (gamla RIKpojkar), för att platsa där måste man ju vara
vältränad. Brodern Björn väntade länge
på att beträda planen. Efter tio minuter av
påtryckningar på domarparet om en straff
kom tillslut signalen. Sakta men säkert
reste sig den gamle straffspecialisten, tog av
sig overallen och stegade in på blanen. För
ett ögonblick stannade tiden. Vad skulle
vi få se; den obligatoriska skottfinten, en
lobb? Utan minsta pardon eller chans för
målvakten gjorde inte Björn någon bes-

viken. "Du kan lita på mej" skrålade från
Hedens högtalare.
 Alla tyckte att det var ett trevligt arrangemang, vissa är ju fortfarande aktiva, såsom
Peter Gentzel och Johan Petersson. Ytterligare några har tränaruppdrag, t ex Magnus
Wislander och Johan Eklund i Redbergslid.
Jerry Hallbäck är sportchef i Sävehof och
Ljubomir Vranjes i Flensburg Handewitt
för att nämna några. Då som nu coachades
laget av Bengt ”Bengan” Johansson och vid
sin sida hade han Cerry Holmgren.
 Runt Heden 4 hade drygt 1000
åskådare samlats för att återigen se t ex:
Peter Gentzel, Stefan Lövgren, Ljubomir
Vranjes och Johan Petersson. Även i laget
för Göteborgs Alliansen fanns det gott om
profilstarka spelare t ex: Isabelle Gulldén,
Karin Isakson, Emil Berggren (alla Sävehof),
Richard Hanisch, RIK och vid sidan av
Sävehofs nye tränare, Mikael Franzén.
 Domarna Dan Nertby och Olle Engman gjorde en strålande insats, dom blir
bara bättre och bättre med åren. Mia
Lindén hade full koll på matchuret, Claes
Mårtensson och Peter Vikström gjorde
återigen ett kanonjobb som speakers.
 Efter matchen bjöd GHF på en god
middag på Hard Rock Café, där fortsatte
”tjôtet” tills stängningsdags.
 Sammanfattningsvis var det en mycket
trevlig dag som jag hoppas att vi kan återupprepa i framtiden.
P.S. Matchen vanns av ”Bengan Boys”!
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Stora bilden | Magnus Wislander
visar mästartakter från linjen.
01 | Bengt Johansson.
02 | Peter Gentzel briljerade med
många fina parader.
03 | High Five - Ljubo gör entré
och välkomnas av Slangen, Lövgren,
Johan Eklund och Pär Jilsén.
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Notiser

GHF-nytt.
| Styrelsen |
Ni kan på annan plats i tidningen läsa
om GHF:s årsmöte som ägde rum den 24
augusti 2010. Styrelsen har startat upp säsongen med ett ordinarie möte samt ägnat
ett möte åt att enbart diskutera möjligheten till nya intäkter i samband med VM.
Christer Olsson och Fredrik Stockman
representerade GHF vid SHF:s årsmöte.

Chile | Slovakien | Sydkorea | Argentina | Polen

utbildningsansvarig och Kicki Johansson
som projektledare för street handboll och
VM 2011 marknadsföring.
 Säsongen är igång, vi på kansliet ser
framemot att er handbollsvardag skall
fungera med bra service från oss. Som en
extra krydda är GHF lokal arrangör av
Sveriges gruppspelsmatcher under VM
och den 7:e maj 2011 för SM Finalerna,
även här jobbar vi hårt för att allt skall
fungera på bästa sätt.
För er som ännu inte besökt oss efter
flytten till våra fina lokaler på, Gullbergs
Strandgata 36A, ni är välkomna!

Svenska Handbollförbundet

genomförde helgen 28-29 augusti, temakonferens och förbundsmöte i Helsingborg.
 Helgen inleddes med, Anders Nissen
från VM-bolaget som med stor energi
och entusiasm berättade om dagsläget,
kommande arbete och de möjligheter
ett VM på hemmaplan ger svensk handboll. Därefter tog assisterande förbundskaptenen för juniorlandslaget, Joachim
| PR & Media kommittén |
Lundberg, över och berättade om vägen
Kommittén jobbar vidare med att utveckla
mot det historiska VM-guldet i Dominitidningen för framtiden, Julia Peric har kreakanska Republiken. Robert Zetterqvist
tiva idéer om innehållet på ungdomssidorna,
passade efter det på att tilldela den
vi diskuterar olika temanummer m.m.
guldmedalj som fanns över, till den sven När det gäller GHF:s hemsida kommer
ska damhandbollens trogne medarbetare,
även där en översyn att göras.
Jan Wigren.
 Allt avslutades med genomgång och grup| Utbildningskommittén |
pdiskussioner om angelägna utbildningsomAndreas Johansson är nyanställd på
råden som bland annat licensiering av tränare
kansliet med utbildning, distriktslag
och certifiering av handbollgymnasier.
och Seven Heaven som ansvarsområde.
Göteborgs Handbollförbund
Vid söndagens årsmöte behandlades
Andreas direktnummer är 031-707 18 95 genomförde sitt årsmöte på Hotell 11,
sex motioner, samtliga tävlingsfrågor. En
och e-post andreas@handboll.o.se
tisdagen den 24 augusti 2010. Efter att
av motionerna blev föremål för votering.
Kommittén har presenterat en terordförande, Christer Olsson hälsat alla
Det var motionen från Boden Handboll
minsplanering som finns att ladda ned
välkomna spelades den stämningsfulla
IF med förslag om att införa två division
från GHF:s hemsida.
reklamfilmen inför VM 2011, ”It´s in us
1 serier för damer under damallsvenskan.
all” upp, att därefter lämna över ordet till
Förslaget röstades ned med siffrorna 35-17.
| Tävlingskommittén |
Leif Nilsson, VD på Göteborg & Co var
 Samtliga sex landslag kvalificerade sig
Allt förberedande arbete inför seriestarten är mycket passande. Leif berättade lite kort
till mästerskap det gångna verksamhetsåret
nu klart och kommittén planerar sin årliga
om hur man ”jobbar in” arrangemang, sta- vilket krävt stora ekonomiska insatser.
arbetsdag med sikte på framtiden.
dens styrka i samarbete mellan olika bolag Glädjande är därför att de kommersiella
Klasshandbollen har fastställt sina
och vikten för staden att få hit olika event. intäkterna genom bra arbete också ökat.
finaldagar och dessa är: Handboll i 2:an, 26 Att få hit ett Ungdoms OS eller varför inte Verksamhetsåret 2010/2011 upprepas
februari 2011, Angereds Sporthall. Handett stort friidrotts-mästerskap, är något av framgången med samtliga sex landslag
boll i 3:an, 12 mars 2011, Heids Sporthall.
ett önskeevenemang enligt Leif.
kvalificerade till mästerskapen vilket in När det gäller Seven Heaven så inleds
 Därefter fortsatte det ordinarie årsmötet nebär att den landslagsfond som inrättades
utbildningen, Idrottens Föreningslära för
med redovisning från kommittéer och
efter EM 2002 får användas.
dom 10 deltagande projektföreningarna.
kassören. Väl framme vid valen kan vi
 Hans Vestberg omvaldes enhälligt som
Idrottens föreningslära är en storsatsning på konstatera att det skedde utan föränordförande för ett år. Dessutom omvaldes
föreningskunskap och föreningsutveckling
dringar. Detta gör att styrelsen sammanSusanna Laursen, Öjersjö, Conny Nilsson,
som riktar sig till såväl idrottsföreningar,
sättning är enligt följande för säsongen
Karlshamn och Lena Runströmer, SollenSDF, SF som SISU-distrikt. I samarbete
2010-2011:
tuna som styrelseledamöter för en period
med Svenska Handbollförbundet har SISU Christer Olsson
ordförande
om två år.
Idrottsböcker tagit fram ett handbollsanpas- Mikael Bengtsson vice ordförande
 Detta gör att SHF:s styrelse har följande
		
ordf. PR & Mediakommittén
sat utbildningsmaterial. Första träffen äger
sammansättning:
Mats Holmquist
kassör
rum den 7:e september 2010.
Hans Vestberg	Stockholm, ordförande

Årsmöterapporter.

| Domarkommittén |
Samtliga kursdatum är fastlagda, ny
regelbok har anlänt ifrån SHF och under
denna säsongen skall DK satsa på föreningsbesök och Minihandbollsutbildningen för A-ungdom.
| Kansliet |
Som ni läst här ovan så har vi två nya
medarbetare, Andreas Johansson som

Mikael Franzén
ordf. tävlingskommittén
Dan Nertby
ordf. domarkommittén
Lars Bernhardsson
ordf. rättskommittén
		
hallansvarig
Pia Orrgren
ledamot
Fredrik Stockman
adj. ledamot
Yvonne Sandgren
adj. sekreterare
Revisorer: 		
Lars Grundberg
		Benny Helgesson
Suppleant: 		Lars-Åke Wikensjö
Valberedning:
Gustaf Svensson
		
Kurt Lindberg
		
Gun Gustavsson

Per Ekberg		Skövde
Roland Ekström	Lund
Jörgen Holmqvist	Lund
Stefan Karlsson
Tyresö
Susanna Laursen	Öjersjö
Conny Nilsson
Karlshamn
Lena Runströmer	Sollentuna
Saxat från SHF:s hemsida

… i den ordningen spelas Sveriges gruppspelsmatcher och vägen
mot VM guldet inleds. Det krävdes inte förbundskaptenerna,
Staffan Olsson och Ola Lindgren långt tid att bestämma vilken
grupp man ville placeras i vid lottningen den 9 juli i Scandinavium. Det som gäller är att komma bland dom tre första lagen, för
att gå vidare till mellanrundan och fortsatt spel i Malmö/Lund.
Det skall man lyckas med anser alla!
Men… matcherna skall spelas först och naturligtvis är förhoppningen och viljan att Scandinavium är slutsålt, den stöttningen
behöver våra ”nya” landslagsprofiler oavsett hur bra lottningen
än är. Uppmaningen blir därför – köp din biljett idag! Var en
del av framgången för landslaget under VM 2011, stämningen,
upplevelsen och att vi återigen visar vilken grym handbollsstad
Göteborg är, den får du på köpet!
Inför alla arrangemang är det många pusselbitar som skall falla
på plats, i nuläget är det fokus på marknadsföring. Göteborg & Co
jobbar hårt på att få göteborgarna medvetna om det kommande
världsmästerskapet. Det produceras annonser, flyers, radio-jinglar,

filmer med mera. Föreningslivet ansvarar GHF för och vi kommer
att använda alla kanaler vi har för att nå ut till alla handbollare,
inte bara i vårt distrikt utan även i handboll väst.
Det finns en stor erfarenhet inom GHF att vara lokal arrangör,
det betyder att vi hade en organisation klar i ett tidigt skede,
det känns oerhört tryggt. Trots det tar vi tacksamt emot mail
och samtal ifrån er som intresserade av att hjälpa till, det är ett
långt arrangemang med många matcher så självklart behövs det
ideella krafter.
Vi ser med spänning framemot hösten och alla dom pusselbitar, vi efterhand kan bocka av som åtgärdade.
 Om du har några frågor, tips eller idéer kring VM 2011 kontakta då: Yvonne Sandgren, GHF:s kansli, tel: 031-707 18 92,
e-post yvonne@handboll.o.se
 Notera redan nu: VM invigning i Scandinavium och SverigeChile, 13 januari 2011!
PS. Du har väl inte missat de två VM-filmer som finns
framtagna, surfa in på www.handboll.o.se och se online.

16.

Kryss o tvärs

sammanställt av. Peter Vikström

Svara på frågorna uppifrån och ner och få fram ett lösenord lodrätt i de
gråa rutorna. Mejla in lösenordet till: info@handboll.o.se

01.

Detta sydafrikanska lag möter Sverige i öppningsmatchen av VM 2011

02.

I detta land anordnades det första världsmästerskapet för herrar inomhus

03.

Damernas motsvarighet anordnades år 196..

04.

Denna målvakts-Olsson vaktade det svenska målet i VM-finalen 1990 mot Sovjet

05.

I detta land avgörs damernas världsmästerskap under 2011

06.

Detta icke-europeiska land är det enda som varit nära att ta medalj i herr-VM

07.

1938 vann detta land det första herr-VM:et, endast fyra lag deltog

08.

Sedan 1993/94 arrangeras mästerskapet med denna intervall

09.

Detta land har vunnit flest VM på herrsidan

14 | handbollsquizz

Svara på frågorna uppifrån och ner och få fram ett lösenord lodrätt i de gråa
rutorna. Mejla in lösenordet till: info@handboll.o.se

Vinn signerad Bengan-Boys-tröja!
Vinnare av Trisslott från Julquizz i nr 4-2009: Lena Gunnérus, Partille.

Rätta raden från nr 2-2010:
Lösenordet: "Ett makalöst VM"

Tröjan kommer med posten. Grattis!
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Vinnare av "Bengan Boys"-tröja signerad
av Magnus Wislander:
Eva Magnusson, Kungälv
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14 | handbollsquizz

VARDAGAR: 9.30-18.30 | LÖRDAGAR: 9.30-16.00 | SÖNDAGAR: 11.00-15.00
KILSGATAN 12-14 GÖTEBORG. TELEFON 031-61 98 30 WWW.HOLMENSHERR.SE

Svara på frågorna uppifrån och ner och få fram ett lösenord lodrätt i de gråa
rutorna. Mejla in lösenordet till: info@handboll.o.se så kan du vinna fina priser. Vinnarna presenterar vi i nästkommande nummer av tidningen.

Rätta raden från nr 4-2009:
Lösenordet: "Är det juletid eller"


Skruvat avslut som "uppfanns" av denne Jilsén.



Här avgörs handbolls-VM för herrar 2011.
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Ungdomssidor
Är du barn eller ungdom och spelar handboll?
Har du syskon, kompisar eller föräldrar som lirar?
Eller tycker du att det bästa som finns är att titta på
handboll? Då ska du skriva till oss!

Följande sidor är till för dig! Vill du bli porträtterad i
tidningen eller skriva en insändare om dina tankar om
handboll, vilken idol du vill träffa eller om ditt lags senaste äventyr.

20.

TEXT. Peter Vikström | foto. Privat

Ronja Stenborg
IK Sävehof_F99
Under denna vinjett möter vi en ungdomsprofil som får chansen att uttr ycka sina tankar
om handboll. Vill du porträtteras här? Skicka då ett mejl till hej@designworks.nu

01 | Där satt den! Ronja jublar ikapp med sina lagkamrater.

Hur gammal är du?
– Jag är 10 år.

Lyssnar helst på?
– Jag lyssnar på olika musiker.

På vilken position spelar du?
– Jag är högerskytt i Sävehofs F99-lag.

Har du något roligt minne från handbollen?
– Mitt roligaste minne är från Partille
Cup när vi vann B-finalen.

Hur länge har du spelat handboll?
– Jag har spelat handboll i tre år.
Favoritlag i handboll?
– IK Sävehof.
Favoritmat?
– Spenatsoppa och fiskbullar.
Favoritdryck?
– Coca Cola.
Bästa film?
– Hajen.

Har du någon favoritspelare?
– Min favoritspelare i handboll är Isabelle Gulldén i Sävehof. Hon är bra och
har bra skott och avgör alla matcher när
hon kommer in.
Ungdomssidorna tackar Ronja Stenborg
och önskar henne lycka till med sitt
handbollande i IK Sävehof.

22.

text. Hanna Lundgren
foto. Privat

av målvakten Hanna Lundgren.

uppsnappat från Kortedala Cup.
Kortedala IF är bäst. Nästa år kommer vi att
vinna på Kortedala Cup. / Katarina Iljin

Handboll e livet, särskilt med Kortedala IF!!!
<3 / Ida Smedstad
Amanda och Hanna är bäst! ☺
Kram. / Denise Bergstedt

Hej! Jag heter Hanna och jag ska berätta
lite om Kortedala cup. Det är min klubb,
Kortedala IF, som anordnar cupen. Jag
har spelat handboll i fem år, jag är tolv år
nu så ni kan ju räkna ut hur gammal jag
var när jag började.
Vi hade med tre olika lag i Kortedala
Cup, lag svart 98:or, lag gul 98:or och
lag röd, våra 99:or. Första dagen spelade
vi tre matcher var, alla lagen vann två
och förlorade en. Det var så att alla lagen
gick till A-semifinal.
På söndagen hände nåt kul men dumt;
Kortedala svart mötte Kortedala gul.
Men mitt lag Kortedala svart vann och
gick till A-final. Och det var slut för lag
gul och dom kom trea. Lag röd vann och
gick också till A-final.
Men senare på söndagen åkte vi till
Valhalla och skulle spela final. Det var
Kärra, vi har mött dom tidigare och dom
har vunnit stort. Men i denna matchen
ledde vi tills dom två sista minuterna.
Då gjorde Kärra två mål och det blev
10-8 i slutet och Kärra vann men vi var
nöjda i alla fall.

23.

uppsnappat av. Julia Peric

Lag röd vann sin match och tog guld.
Prisutdelningen var mäktig, vi gick in
till We Are The Champions. Jag var
lagkapten och fick hämta pokalen, det
var jätte kul. Det var den bästa cupen vi
någonsin gjort.
Kram och puss från målvakten Hanna
Lundgren! Jag älskar Kortedala IF!

PS: Jag har alltid varit målvakt och har nummer ett på
ryggen med stolthet!

Street handboll.
Vad är nu detta? Ett nytt sätt att spela
handboll, enkelt och genomförbart på dom
flesta platser med en ledig yta. Premiären
i Göteborg var i samband med Partille
Cup och därefter Kulturkalaset, där
fanns ven möjlighet för våra föreningar
att marknadsföra sig själva. I planeringen
under hösten kommer street handboll och
VM 2011 att synas på, Frölunda Torg,
Kungsmässan och Nordstan. Ansvarig på
kansliet för street handbollen är, Christina
”Kicki” Johansson, kontakta Kicki om ni
har några frågor, ring 031-707 18 97 eller
e-post: kicki@handboll.o.se

Första gången jag hörde om ordet handboll var när jag gick i trean,jag och
min kompis var hemma hos mig så såg vi brevet om handbollen, om man ville börja
spela handboll jag tyckte att det lät väldigt tråkigt.Nästa dag i skolan hade två av
mina kompisar börjat på handbollen då tänke jag att det kanske skulle vara roligt att
börja.Så började vi på minihandbollen det var ju jätteroligt det trodde jag inte att
det skulle vara så fortsatte jag med handollen.
 Och det bästa med handbollen är att t.e.x efter en match eller en träning så känner man sig bra i hela kroppen och om man har gort bra i från sig känner man sig
extra bra.
 Det viktigaste med handbollen tycker jag är att träffa kompisar,men att vinna en
match är inte det viktigaste för mig,visst e det en skön känsla att vinna en match
men att göra bra ifrån sig är det bästa.
 Och det jobbigaste med handbollen är att gå upp tidigt på morgorna när det är
matcher och att missa en bra chans på matcherna.
 Spela cuper är väldigt roligt förutom att gå upp tidigt men jag gillar det eftersom det är så många matcher på en gång och att vinna en cup eller komma två eller
trea är väldigt roligt men som sagt så är det också en bra sak att bara vara med i en
cup,för man lär sig mycket.
/ Tyralisa Lindberg

Vi är inte störst, vi är inte bäst.
Men vi är många och vi är bra!

Hej !
Jag går i Kortedala IF F-98 .
Jag tyckte att Kortedala Cup var jätte
rolig, vårt lag var i final mot Kärra,
dom fick guld och vi silver.
Jag har gått i handboll i snart 1 år .
Jag tycker att handboll är jätte roligt.
Kortedala IF äger ;)
Jag tycker att vårt lag har bra samarbete. Våra tränaren är jätte bra!
Kramar
/ ''Katte'' Iljin 12 år
F-98 Kortedala IF

Kortedala IF, jag älskar er!
/ Frida Hast Berglund
Ni är bäst Kortedala IF.
/ Cazandra Cassanelli
Vi är bäst, älskar er!
/ Felicia Näsholm
Puss och kram tjejer, vi är bäst!
Älskar er!
/ Hanna Lundgren
Bra spelat i Kortedala Cup.
Puss och kram.
/ Tyra
Vi vann guld och silver i Kortedala
Cup! ☺ KiF <3 Kram.
/ Alexandra

/ Handbollsförälder till tre spelande barn i Kif, F 98-99

Älska Kortedala IF! Kramar.
/ Pernilla

SKYDDSVÄRNET I GÖTEBORG
Haga Kyrkogata 6
411 23 Göteborg
Växel 031-60 07 80
Fax 031-774 20 66
www.skyddsvarnet.org

PLANERAR DU DIN NÄSTA KONFERENS?
voice event är en konceptuell eventbyrå vars styrka ligger i förmågan att omsätta kundens behov
i målfokuserade eventlösningar med genomslagskraft, interaktivitet och säkerhet.
Vi genomför projekt i kategorin:
Kundevenemang s Produktlansering s Interna konferenser s Kick-offer s Bolagsstämmor s Invigningar s Jubileér
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26.
krönika

text. Conny Sundström | foto. Michael Ericsen

faller för hemma-VM.
går för våra spelare ute i Europa. Men det är klart att vi ska ha
förväntningar. Det har säkert spelarna också. Förhoppningsvis
blir det spel inför fullsatta läktare i Scandinavium. Men det är
klart att vi ska hoppas på att det går bättre än i EM senast.
Hur ser du på våra motståndare i
gruppspelet?
Landslagets förre lagkapten, Stefan Lövgren, tillika stor– Polen är helt klart huvudkonkurrenten
i gruppen. Sedan finns det ett lag som
stjärna med många tunga titlar på sin meritlista blickar
vi absolut inte får underskatta och det
fram mot ett stundande hemma-VM. Vi har lärt oss att be- är Slovakien. De spelar ett annorlunda
spel. Vi bör klara av dem, men de kan bli
undra hans spelstil och ledaregenskaper, men sedan han
jokern i gruppen.
Är det någon spelare eller position
lämnade över taktpinnen har Sverige dalat, men vänt och
som du har särskilda förhoppningar på?
– Linjespelarna får en mycket intreskänns på uppgång.
sant uppgift, eftersom Marcus Ahlm har
tackat nej. Vänster 9-positionen är också
intressant eftersom vi inte har någon riktig
Hej, Stefan. Vad håller du på med i dag?
storskytt på den sidan. Dalibor Doder och Lukas Karlsson är in– Just nu sitter jag i Torslanda idrottshall och ska titta på när
min son spelar handboll för Kungälvs HK som ska möta Torslan- tressanta alternativ med sin snabbhet och explosivitet. Sedan har
vi våra stora stjärnor och Kim Andersson och Oscar Carlén som
da. Annars arbetar jag som handbollsinstruktör på John Bauervi kan vänta oss mycket av, och de har också stora förväntningar
gymnasiet i Uddevalla, berättar han och fortsätter;
på sig själva.
– Och så är jag expertkommentator för TV4. Dessutom är jag
 Dan Beutler, Kim Andersson och Jonas Larholm har spelat på
agent tillsammans med en kille. Vi hjälper föreningar, enskilda
västkusten, men annars är vi dåligt representerade jämfört med
spelare och förbund som vill konsultera oss.
VM stundar i januari på hemmaplan. Vilka förväntningar förr. Vilka spelare tror du knackar på dörren från vår region?
– RIK har ju mycket lovande 90:or. Framför allt Richard Lönn,
tycker du att vi kan ha?
som spelar på den intressanta positionen vänster 9.
– Jag tycker att man ska dela upp det i två delar. För det första
Ta en titt i kristallkulan och säg vilka som vinner VM.
är det VM på hemmaplan, och bara det är ju en fantastisk sak.
– Jag tror som så många andra att Frankrike kommer att stå som
Att vi arrangerar VM och att vi har våra nya fina arenor som
vinnare trots en del skador på tongivande spelare, avslutar han.
matcherna ska spelas i – till exempel den nya hallen i KristianPR & Media tackar dig och hoppas att vi får se Stefan i våra
stad. Och finalspelet kommer att avgöras i nya fina Malmö Arena.
hallar i fortsättningen.
– När det gäller laget får man avvakta hösten och se hur det

28.

backspegeln

TEXT. Kenneth Johansson | foto. Privat

Tänk vad tiden går, det är nu 17 år sedan vi senast arrangerade VM
i handboll för herrar i Sverige.

Som nyinvald i GHF:s styrelse med ansvaret för tävlingskommittén kallades jag till ett VM-möte i februari 1991. Marknadsfrågor
och kringarrangemang blev tillsammans med Åke Nilsson våra
frågor från start. Det skulle bli fler under vägen fram.
 Biljettförsäljningen gjorde vi till det viktigaste redan från start
och vi beslutade att tidigt få med oss klubbarna på tåget. I september 1991 med ett och ett halvt år kvar till VM gick vi ut med
erbjudande, men från start var det ingen ”hit” med försäljningen.
 Då Åke och jag började bli varma i kläderna så blev många av våra
frågeställningar pådrivande även för andra lokala arrangörer vilket i
sin tur gav många träffar och möten med och utan SHF:s ansvariga.
| Osäker publikmagnet |
Scandinaviums representanter vart skraja för att inte biljettförsäljningen kom igång, på den tiden låg publikrekordet
inom svensk handboll på 8 300 åskådare, rekordet hade RIK i en
Europacupmatch. Målsättningen med sålda biljetter i Göteborg
var 5 000 per kväll under tre kvällar. Vi trodde själva på att det
skulle gå att få fler än så till Scandinavium. När vi fick chansen
så skrevs avtalet med Scandinavium om och vi fick ett fast pris
av dem för att hyra arenan. Det nya avtalet gav oss möjlighet att
tjäna mer pengar till handbollen vid en
publik succé.
I december 1991 passerade vi 2 000
sålda biljetter per kväll. Vid ett VMmöte i Skövde februari 1992 röt vi
från Göteborg i och efterlyste massor
av viktig information men begärde
samtidigt att en tidplan för olika
aktiviteter och att en VM-bullentin
skulle tas fram. Vi genomförde även
ett genrep med World Cup där en del
av organisationen trimmades.

| 01

01 | Dekal med VM-maskoten - Rosa Pantern

| Tröjor & dekaler |
I mars månad 1992 hade Åke och jag ett AU-möte där vi
bestämde oss för att bli två ”otäcka” blåslampor, vid samma möte
beslöt vi att höja målsättningen till tre fullsatta hus i Scandinavium. Eva Johansson och P O Jilsén tog på sig att ansvara för
invigningsprogrammet som ingick i GHF:s åtagande och med det
var nära 100 ungdomar igång med förberedelser.
Med ett år kvar blev VM mestadels ett heltidsarbete, möten
och träffar gick in i varandra. Lottningen blev klar och Island,
Ungern och USA kom i Sveriges grupp till Göteborg. Ett VM
Expo anordnades i Nordstan, ett VM-tåg/manifestation längs
avenyn, företagen i Göteborg, föreningarna uppvaktades flitigt
men även granndistrikten inbjöds. Intensiva kontakter togs även
med Islands och Ungerns supportrar. Bakrutedekaler i bilarna,
klistermärken och Rosa Pantern-maskot togs fram av SHF, nu
började vi ana att det skulle bli publikrekord för svensk handboll. I september med ett halvt år kvar passerade vi 3 000 sålda
biljetter per kväll. ⤵

⤵
Tisdag 9 mars 1993 var det invigning och därefter match mot
Island inför ett nästan fullsatt Scandinavium. Matchen mot
Island vann vi med 21-16 inför 11 500 åskådare vilket var nytt
publikrekord för handboll.
 Andra matchen spelades på torsdagen mot USA inför 8.500
åskådare och det blev en lätt vinst med 32-16

| 01
| 02

| Klassikern mot Ungern |
När avslutningsmatchen spelades mot Ungern blev det en magisk föreställning, absolut fullsatt 12 418 åskådare och åter nytt
publikrekord. Matchen var en rysare, vågen rullade, har som tur
är matchen inspelad på video, vinst med 20-19 och vidare till
mellanrundan som gruppetta.
 När Börje Hermansson, Krister ”Kåpe” Pettersson och jag
en stund innan första matchen på lördagen gick iväg för att
äta kom det rysningar i kroppen, utanför Scandinavium stod
det människor och höll upp skyltar "Biljetter köpes", en härlig
känsla efter två års intensivt arbete med
att fylla arenan.
 Dagen efter reste Kurt Pedersen och
jag till Stockholm för att finnas med
under mellanrundan och finalerna. På
vägen upp träffade vi Bengan Boys som
nästan kände en besvikelse över att lämna
Kenneth Johansson
Göteborg med som de utryckte som det
”det fräckaste de varit med om”.
 Sverige vann i mellanrundan mot Danmark 23-20 och Tyskland 24-16 vilket
innebar en ren gruppfinal mot Ryssland.
Vinnaren skulle spela VM final, tyvärr,
Ryssland var särklassiga i detta mästerskap och vann med 30-20 efter att Magnus Andersson brutit
tummen och fick utgå ur turneringen. Därefter vann Ryssland
finalen mot Frankrike med 28-19. Sverige vann matchen om
bronset med 26-19 mot Schweiz.

31.

"
Det var inte moget då
men skulle bli verklighet 10 år senare.
"/

| Före sin tid |
Stockholm och Globen slog åter publikrekordet för handboll
med 13 924 åskådare. Men vid det tillfället var det ”endast” en
bronsmatch för Sverige, så den mest magiska känslan som lever
kvar i minnet från VM 93 är lördagens match mot Ungern i
Göteborg. Det var den känslan som något år senare fick mig att
gå upp i talarstolen vid en SHF-konferens och föreslå en årlig
manifestation inom svensk handboll och spela SM-finalerna för
damer och herrar i en avgörande match i en stor arena. Det var
inte moget då men skull bli verklighet 10 år senare.

01 | Träning i ÖHK-hallen, Bengt Johansson i mitten instruerar, målvakterna Tomas Svensson och Mats
Olsson stretchar och de övriga står mest och tjôtar.
02 | Per Carlén och Magnus Wislander i samspråk med materialarprofilen Cerry Holmgren.

Svenska Handbollförbundet gjorde en vinst på 10 miljoner och
Göteborgs Handbollförbund fick ihop 1,5 miljoner för VM
93. Pengar som gjort stor nytta. Det var många personer inom
handbollen som gjorde ett gott jobb under och fram till VM.
 Avslutar med ett råd till alla handbollare, köp biljetter till VM
i Scandinavium i januari, det kan bli ett nytt oförglömligt minne.
// Kenneth Johansson

| 01

| 02

Överst | Alexander Borgstedt i
elitserienykomlingen HK Aranäs
stegar förbi Flensburgs tillika
landslagetsTobias Karlsson.
Underst | Wasaiternas Ali
Farahani stångas med Oscar
Carlén under matchen i
Angereds Sporthall.
01 | Ljubomir Vranjes deltog
i Wasaiternas trupp under
matchen mot Flensburg, där han

| 03

till vardags är sportchef.
02 | På strång, Patrick
Rodzewicz utmanar Flensburgs
Jacob Heinl.
03 | Tobias Karlsson har fastnat
i Aranäsförsvaret.

32.

VISUELLT

foto. Michael Erichsen

34.

Historik

Text. Bertil Skarhall

Under 2010 jubilerande handbollsklubbar under Göteborgs Handbollförbund.
- Västra Frölunda IF

startad 1930

- IK Sävehof			

startad 1950

- Kungälvs HK		

startad 1970

| Västra Frölunda IF – 80 år |
Omkring 1930 fick handbollen fäste i
Göteborg och flera korgbollsklubbar gick
över att praktisera det nya spelet. Då Västra
Frölunda IF bildades 1930 tog man även
upp just handboll på sitt program. Redan
första året ställde man upp med ett lag i
en lokalserie som spelades på Nya Varvet.
Övriga lag var Örlogsdepån, Dala BK och
A2 från Kviberg. De båda förstnämnda lagen vann sina matcher mot VFIF vilka dock lyckades besegra A2.
Dessa drog sig emellertid ur serien varför matchen räknades bort.
Första serien slutade alltså med fyra nederlag och noll poäng. Det
skulle bli bättre längre fram…
 Efter några år kom VFIF upp i Västsvenska serien som vid den
tiden var serien under Allsvenska. Där befann man sig i många
år tills man 1953 lyckades kvalificera sig för Allsvenska efter 1010 mot Sandvikens IF borta.
 Debutmatchen i Allsvenska gick mot AIK i Mässhallen och
slutade med seger med det märkliga resultatet 5-4. Dessvärre
räckte laget inte till utan man slutade sist med endast tre segrar
och sex poäng.
I början av 1960-talet var VFIF nere i div 4 men nu hade man
fått fram en hel del bra juniorer vilket skulle resultera i att man vann
junior – SM 1965 över IF Rutger från Stockholm. Laget innehöll
kända namn som Benny Johansson, Bertil Söderberg, Frank Ström och
Dan Drejenstam under kände Roger ”Ragge” Carlssons ledning.
 Samma år var man åter uppe i div 2 som man vann 1967, dock
utan att klara kvalet till Allsvenskan. Samma sak året efter, serieseger men kvalförlust. Men 1969-70 tog man åter steget upp i
högsta serien.
 Denna gång gick det bättre, det blev sju raka år i Allsvenskan
och redan första året kom man p tredje plats och gick även till
final i SM-slutspelet. Det blev dock förlust mot SoIK Hellas från
Stockholm men man satte ett prydligt svenskt publikrekord i
Frölundaborg med 6 717 åskådare. 1974 kom laget tvåa i högsta
serien men förlorade mot Saab i semifinalen om SM. Påföljande
år, 1975, vann VFIF Allsvenska och gick till semifinal i SM än en
gång där dock Drott blev för svåra.
 Efter ett par år i div 2 kom man åter till Allsvenska 1979 där
det blev nio år i följd. Bästa placering var en andra plats 1984
samt en SM-final mot IK Heim 1983. Det blev dock förlust
i Frölundaborg. Under denna period blev man svenska juniormästare ytterligare två gånger.

1991 lyckades VFIF med att bli svenska juniormästare för fjärde
gången och 1994 tog man sig även tillbaka till Elitserien som
Allsvenskan då döpts om till. Vistelsen där blev dock bara ettårig.
I början av 2000-talet flyttade man frivilligt ner i div 4 men efter
några år var man tillbaka i div 2 där laget fortfarande vistas. Vi
hoppas dock att VFIF i framtiden skall ta sig upp i eliten igen.
Tilläggas bör att Västra Frölunda IF även vunnit två svenska
mästerskap för seniorer utomhus (7-manna) samt två för juniorer.
Totalt alltså två seniormästerskap och sex juniormästerskap.
Den allsvenska skytteligan har en gång vunnits av en spelare
från VFIF, nämligen Per Öberg 1987-88. Han är också den ende
spelare från klubben som skjutit över 1 000 mål i Allsvenskan.
| IK Sävehof – 60 år |
När IK Sävehof drog igång sin verksamhet
för 60 år sedan hade handbollssporten redan
ett par decennier på nacken i Sverige. Den
började även sprida sig ut i Europa. Klubben
startade i mindre skala, första året med ett
juniorlag i Göteborgsserien och de närmaste
åren med ett herrlag i de lokala serierna.
1958 tog man steget upp i högsta Göteborgsserien, klass 1, som då motsvarade div 4.
1965 var det så dags att deltaga i det nationella seriesystemet, dvs
div 3. Här skulle klubben bli kvar i 17 år innan man lyckades gå
upp i näst högsta divisionen. Där behövde man dock bara spela fyra
år under vilka man förlorade tre allsvenska kval. Men 1987 vann
man kvalserien och föreningen var klar för Allsvenskan.
 Sedan 1987 har klubben alltså varit med i Allsvenska/Elitserien, nästan alltid på övre halvan och aldrig med i bottenskiktet.
Redan andra året deltog man i SM-slutspelet där dock RIK blev
för svåra. Det skulle bli många fler SM-slutspel senare. Redan
1993 var man uppe i sin första SM-finas (RIK vann) och året efter
förlorade man finalen mot HK Drott. Sedan följer det fantastiska
2000-talet till vilket vi återkommer.
1957 tyckte man i klubben att det var dags att även starta
ett damlag. Första året deltog laget i Göteborgsserien klass 3
men avancerade snart upp till klass 1. Men femte året fick man
svårigheter att samla lag och Sävehof tvingades dra sig ur serien.
Efter fem års uppehåll var man åter med i seriesystemet och snart
var laget uppe i div 3 och snart även i div 2. 1981 var man åter
nere i div 3 som nu bytt namn till div 2.
1990-91 vann laget så näst högsta serien och kvalificerade sig då
till Elitserien påföljande år. Där kom damerna på tredje plats redan

första året och 1992-93 blev laget tvåa och fick delta i SM-slutspelet. I semifinalen slog man Sävsjö och finalen vanns mot HK Irsta
med 3-1 i matcher. Sävehof var alltså Svenska Mästare för första
gången. Resten av 1990-talet var man med i toppen av Elitserien
hela tiden med seriesegrar både 1997-97 och 1999-2000.
 Så kom då det fantastiska 2000-talet för IK Sävehof. Om vi
börjar med damerna så har det blivit SM-guld fem gånger nämligen 2000, 2006, 2007, 2009 och 2010. Elitserien har vunnits
också fem gånger, 2001-02, 2004-05, 2006-07, 2007-08, 200809. Sävehofs damjuniorer har vunnit SM både 2005 och 2006.
Fyra gånger har skyttesegern i Elitserien gått till Sävehof.
Daiva Zinkiviciene vann 1992, 1993 och 1996 och Lena Bengtsson
1998. Landslagsspelare har Sävehof producerat i stora mängder.
Vad herrarna beträffar så har man vunnit SM 2004, 2005 och
2010. Serieseger i Elitserien har det blivit 2004, 2006, 2009 och
2010. Seger i junior SM blev det 1995, 2007, 2008 och 2010.
Skytteligan vann Jonas Larholm 2004-05. Och även för herrarna
har det blivit massor av landslagsuppdrag.
2010 blev det (hittills) största året då både damerna och herrarna
lyckades vinna SM vid finalspelet i Malmö. Herrarna vann först
kvartsfinalgruppen med endast ett nederlag av sex matcher och i
semifinalen vann man lätt mot GUIF med 3-0 i matcher.
 Damerna slog lätt Heid i kvartsfinalen (3-0) men mot LUGI
blev det en tuff och seg historia. Båda lagen vann sina hemmamatcher och eftersom Sävehof hade avgörande matchen i Partille
så kunde man avgöra.
Finalerna blev hårda och jämna, inte minst herrarnas. Damerna klara av Skövde med 27-23 medan herrarna länge såg ut som
förlorare. Efter 10-10 i halvtid fick Drott ett övertag på fyra mål
men Sävehof kämpade sig tillbaka och lyckades några sekunder
före slutet utjämna till 23-23. I förlängningen blev det till slut
Sävehof som stod som segrare med 30-28. Att en klubb vinner
SM både för damer och herrar har aldrig tidigare hänt samma år.
Även internationellt har Sävehof deltagit i olika mästerskapsturneringar, ofta med lyckosamma resultat, dock utan att nå
fram till finalspel.
 En annan sak som Sävehof står för är den berömda Partille Cup
den började med ett försök på 1960-talet men kom igång på allvar
1970. Turneringen blev allt populärare och växte mer och mer
och till slut fick inte alla matcher plats i Partille så man blev tvungen att flytta tävlingen till Göteborg. Den är nu så bekant världen
över att den är världens största ungdomsturnering i handboll.
 Att alla dessa framgångar inte kommit utan ett enormt arbete
förstår man lätt. Tack var enastående ledare och detta lyckats och

vi vill här nämna framför allt två stora förgrundsfigurer i klubben, Gunnar Quist med bl a 15 år som ordförande samt Stefan
Albrechtson som är frontperson idag.
Vi tillönskar IK Sävehof fortsatta framgångar inom handbollen!
| Kungälvs HK – 40 år |
Under säsongen 1969-70 bildades Kungälvs
HK genom en utbrytning ur Kongahälla
berättar klubbens starke man och mångårige
ordförande Gustaf Svensson. Under första året
startade man med ett juniorlag i Göteborgsserien och allteftersom åren gått har man
blivit allt starkare med allt fler lag i verksamhet. Herrlaget tillbringade de första 11
åren i Göteborgsserien men 1981 var man så
mogna för att ta steget upp i det nationella seriesystemet, div 2.
Det blev en fjärde plats begynnelseåret men redan påföljande år
vann Kungälv serien och fick kvala mot Aranäs som dock blev
för svåra. Även 1983-84 vann laget sin serie men förlorade än en
gång i kvalet. Därefter följde många år i div 2 (som tidigare hette div
3). Inte mindre än sex gånger kvalade man till div 1 dessa år utan
att lyckas. 1994-95 lyckades Kungälv dock vinna Västsvenskans
vårsäsong i det något förvirrade seriesystemet. Därmed tog man
steget upp i div där laget dock slutade sist och fick återgå till div
2. 199 fäll man ur div 2 men vann redan året efter div 3 och var
tillbaka i div 2. 2006 kom man fyra i div 2 men eftersom de tre
lagen före alla var farmarlag gick man åter pröva på spel i div 1.
Där har klubben varit sedan dess.
 Damerna har haft mer framgång än herrarna. Man kom upp
i div 3 redan 1975-76 där man dock slutade sist begynnelseåret.
Laget fick dock fortsätta i div 3 (som 1981-82 döptes om till div 2) till
1986 då man föll ner ett steg i vad som nu hette div 3, dvs div 4 i
praktiken. 1990 var man tillbaka i div 2 som vanns och man var
tillbaka i div 1 nästa år. Det blev sju år här med tre kvalförluster
men trots det blev man uppflyttade till Elitserien 1998. Här blev
man tia på hösten och fick fortsätta i Allsvenskan på våren då
man åter kvalificerade sig för Elitserien. Nu ramlade man dock ur
högsta serien men 2004 var det åter dags. Div 1 vanns på hösten
och Allsvenskan på våren och än en gång var man i Elitserien.
Efter att ha blivit nia första året blev man tia 2006 och förlorade
kvalet. Sedan har man vistats i div 1 igen.
Tilläggas bör att Kungälv vann SM för damjuniorer 1992 och
att Charlotte Brandt vann skytteligan i Elitserien 2005-06.
Kungälvs HK tillönskas all lycka och framgång framöver!
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Nya
fräscha
linser!

jippo

text. Peter Vikström

Bo Djupström

på Got Event vinnare
i jippogolf med kända
handbollare.

Magnus Wislander, 384 A-landskamper
Staffan Olsson, 357
Johan Petersson, 288
Peter Gentzel, 224

Tävlingen spelades som lagtävling om
tre personer. Förstapriset för bästa bruttoscore gick till Bo Djupström på Scandinavium. Tursamt för Pia så hade de även
en individuell damklass...
– Dessutom delades det även ut ett
närmasthålpris, vilket jag lyckades vinna,
skrattar Pia lite stolt.
Med 1,21 m till flagg och birdie på hål
nr 14 vann hon förutom närmasthål även
klassen bästa tjejresultat.
 Som lycklig vinnare av detta priset får
Pia och dessutom Bo Djupström åka till
Tyskland den 13:e oktober och se när
Flensburg möter Kiel.
 Evenemangschefen Bo Djupström hade
dagens bästa netto och prisades med presentkort till Scandinavium!
 När vi frågar Pia vem som vann lagtävlingen får vi till svar;
– Kan jag inte hjälpa dig med. Var lite
ouppmärksam just vid det tillfället när
Frank Ström utannonserade det vid middagen, skrattar hon.
Från SHFs. hemsida får vi informationen att Staffan Olsson fanns med i det
vinnande laget. Förhoppningsvis håller
trenden i sig när det riktiga mästerskapet sätter igång i januari 2011. Staffan,
tillsammans med Ola Lindgren ska då
forma det svenska landslaget till bejublade
konster inför fullsatta arenor runtom
landet, med startskott i Göteborg.

Shopping

Vi är glada över att nu kunna
erbjuda den moderna och
bekväma kontaktlinsen Biofinity.
Kom in till oss så berättar vi mer
om fördelarna och ordnar så att
du får prova dem!

Den 2 september genomförde Svenska
Handbollförbundet en golftävling på
Stockholms GK. VM-gruppens LOC i
Göteborg, Pia Orrgren, tillika VD för
Sveriges största golfanläggning, Öijared
Golf, representerade på ett strålande sätt.
– Röd tråd var VM i Handboll 2011 och
några välbekanta namn hade samlats ihop
dagen till ära, meddelar Pia.
 Eller vad sägs om:

NORDSTAN

Johanneberg Fridkullagatan 6
Frölunda Torg Ingång från utsidan, parkering C
Tel 031-200 400 www.hendens.se
Linsannons_Handbollsbladet.indd 1
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Sveriges ledande
affärscentrum,
mitt i Göteborg city.
200 butiker, varuhus,
restauranger och kaféer.
P-hus Nordstan 2700 platser,
öppet dygnet runt.

Chansa inte när du köper skor.
Du vet säkert att skor tillverkas för speciﬁka ändamål som exempelvis
terränglöpning, innebandy eller aerobics. Vad du kanske inte tänker på är att
skor tillverkas för att passa olika typer av fötter, rörelser och kroppsvikter.
Vi har välutbildad och kompetent personal som analytiskt provar ut skor och
ortopediska fotbäddar.

Vi vet vad som passar just dina fötter.

Plantagegatan 4, 413 05 Göteborg · 031 - 775 69 69 · www.lopsko.se

LADDAT
FÖR MÅL!

Ladda upp eller ned hos
oss. Sängarna är nybäddade och frukosten
är serverad.

Välkomna!
Choice Hotels ofﬁciell
huvudsponsor till
Handbolls-VM 2011.
Quality Hotel 11 ofﬁciellt
spelarhotell i Göteborg.

Quality Hotel 11 & Eriksbergshallen

I www.hotel11.se I 031-779 11 11

Öppet mån-fre 10-20,
lör 10-18, sön 11-17

www.nordstan.se
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Vi tror på Göteborgs handboll!
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Allt om
Handbolls-VM
i GT!
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På elektrikernas sida

Välkommen till våra yrkesbutiker:
Hisingen, Polstjärnegatan 10, 031-338 90 00
Marieholm, Lilla Marieholmsgatan 7-9, 031-338 90 00
Västra Frölunda, August Barks Gata, 031-89 64 00

Nationell sponsor till
Handbolls-VM 2011

Ortopedi Väst
i Göteborg
Specialister inom ortopediteknik
tillverkar fotbäddar och
kroppsnära hjälpmedel
Smörslottsgatan 64 (Spåntorget)
416 78 Göteborg • Tel. 031-19 35 30
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Gothia Försäkringsplanering AB
www.gothiaforsakring.se
Jan Kihlbaum 031-806 510
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Färgtryck på nolltid!
Direkt från dator till tryck
Med vårt moderna digitaltryck kan vi
– producera fyrfärgstryck till låg startkostnad
– personalisera trycket, dvs löpande byta ut
tilltalsnamn, adress, numrering, bilder etc.

Original & layout
Vi är experter på layout och originalarbete
och kan illustrera, fotografera samt erbjuda
konsulthjälp i trycksaksfrågor.

Välkommen till oss...
…oavsett om du vill leverera färdiga tryckoriginal eller om du behöver lite mer assistans
och rådgivning.

Utmarksv. 18, 442 39 Kungälv. Tel: 0303-575 70
info@contextus.se • www.contextus.se

Föreningar!
Kan ni sälja 7 kakburkar och
7 godisburkar var?
Om 25 personer
säljer 14
burkar var
ger det
en förtjänst
på 6.650:-

Tjäna:6.650

www.kakservice.se, 031– 27 22 20, etabl. 1984

B POSTTIDNING

Avs: Göteborgs Handbollförbund
Gullbergs Strandgata 36A, 411 04 Göteborg

"Bäst mage vinner"
Att spela handboll på toppnivå är ingen lek,
inte för kroppen heller. Men genom att fylla
på med ProViva Active får kroppen ett tillskott
av proteiner, vitaminer och antioxidanter som
den kan behöva.
I ProViva Active finns samma nyttiga bakterie
som i alla ProViva produkter. Genom att hjälpa
magen att komma i balans blir det lättare för
kroppen att snabbt ta upp
de ämnen den behöver.
Alla är säkert överens
om att svensk landslagshandboll håller på att
återhämta sig efter
några tuffa år av generationsväxling. Så bra
då att Återhämtningsdrycken är med och
gör sin del av jobbet.

Återhämtningsdrycken
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