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Styrelsen

Även detta verksamhets år har präglats av Covid 19. Hela hösten begränsades av olika
restriktioner. Efter nyår blev det bättre, men då kom andra utmaningar, tapp av ungdomar
och ledare. Coronaåren har fått konsekvenser. När restriktionerna släppts ser vi att många
har mått eller mår dåligt efter långa perioder av isolering. Även sportsligt har det varit
motigt, men vi lyckades reda ut detta och finns även 22/23 med i den högsta ligan. Detta
verksamhetsår har spelare, ledare och personal varit delvis permitterade och vi är
tacksamma för dom statliga och lokala stöd som hjälpt oss under året.
Redbergslids IK:s styrelse har under perioden bestått av Lena Engström (ordförande),
Maria Lindström (kassör) Sven Danielsson (sekreterare), Gunnar Eriksson (vice
ordförande), Anna Reynolds (ledamot) Jonas Lund (ledamot) Daniel Östling (ledamot) och
Oskar Ysander (suppleant). Vi har fortsatt att utveckla vårt nya arbetssätt. Vi i styrelsen
fokuserar på fokusområdena; Idrott genom livet & medlemsnytta, Partnersamarbete,
Ledarskap, Ekonomi och det Sportliga. Områden som är nycklar för en framgångsrik
idrottsförening. Varje område har sin ansvarig i styrelsen för att driva arbetet framåt
tillsammans med kansliet. Nya arbetssätt kräver uthållighet för att sätta sig och fokus är att
gå i takt med kansliet. Med alla kortsiktiga utmaningar vi stött på de senaste åren upplever
jag att styrelsen har haft mycket fokus på brandsläckning, vilket varit nödvändigt. Men jag
hoppas att vi ska kunna flytta vårt tidsperspektiv och skapa de rätta förutsättningarna,
långsiktigt kratta för framtiden så kansliet kan skörda i nutid.
Fortsatt har ekonomi varit en viktig fråga. Att skapa förutsättningar för såväl elit som för
bredd är viktigt. Men allt måste utgå från en god ekonomi och även här är uthållighet en
viktig parameter.
Arenafrågan har även detta verksamhetsår tagit stort fokus. Men i år kan vi avsluta
verksamhetsåret med en klar bild av var vi ska spela våra elitmatcher de närmaste åren.
Prioritet Serneke Arena blir vår nya hemmaarena och vi ser fram emot att där kunna ta
emot både spelare, medlemmar och partners till fantastiska matchupplevelser. En
ombyggnad kommer ske under sommaren 2022 för att uppnå Handbollsligans krav på
publikkapacitet.
Framtiden är alltid oviss, men det är styrelsens övertygelse att fortsätta att utveckla och
utvecklas för att uppnå vår vision.
Vara med och driva utvecklingen av svensk handboll
RIK – det självklara alternativet (i Göteborg)
Vi visar vägen i svensk handboll
Lena Engström
Styrelseordförande
Redbergslids IK
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Kansliet

Vi har bott in oss i våra nya lokaler ute på Hisingen. Merparten av säsongen har ju
fortfarande präglats av Corona, färre fysiska möten och mycket arbete hemifrån. Det är
först under våren 2022 som vi kunnat återgå till ett mer normalt liv som innan Corona. Det
har varit svårt att hålla ihop arbetsgruppen på kansliet under Corona och vi har fått arbeta
mycket enskilt och försöka lösa våra egna arbetsuppgifter. Vi ser fram emot nästa säsong
där vi hoppas att allt ska återgå till det normala och att vi kan nyttja våra fina lokaler för hela
föreningen och våra partners. Mot slutet av verksamhetsåret blev det klart att klubben
omorganiserar och vi ser framför allt fram emot att en ny klubbchef kommer till
föreningen, Kristoffer Myrfalk. Välkommen!
Tony Larsson
Klubbchef
Redbergslids IK
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Fokusområden

Förutom det traditionella styrelsearbetet har styrelsemedlemmarna bemannat fem
fokusområden: idrott genom livet & medlemsnytta, partnersamarbete, ledarskap, ekonomi
samt det sportsliga.

Idrott genom livet & medlemsnytta

Vi arbetar alltid med högsta prioritet, aktivt och flexibelt för att rekrytera nya medlemmar
och ge förutsättningar för att fler skall börja med handboll och färre sluta. Pandemin har
varit ett hinder för cuper, Camp RIK och skolhandboll, men det är underbart att återigen
kunna träffa och locka fler barn till handboll, rörelseglädje och kamratskap, samt att
genomföra vårt klubbmästerskap.
Att vi nu har Prioritet Serneke Arena som vår hemmaplan, och med den ombyggnad som
sker i sommar 2022, innebär att vi får helt nya möjligheter att skapa mervärde och nytta för
våra medlemmar. Idag har de rabatter på träning hos Nordic Wellness och på Yogobe.com
och vi är extra glada att den uppskattade seniorträningen åter är igång, samt att vi har
Skatåsstugan nyrenoverad, klar och välkomnande för alla!

Anna Reynold
Styrelseledamot
Redbergslids IK

Jonas Lund
Styrelseledamot
Redbergslids IK

Partnersamarbete

Vi fortsätter att utveckla samarbetena tillsammans med våra partners vilket ligger i linje
med vår önskan om kontinuerlig utveckling. Speciellt nu då vi med ett ännu tydligare
budskap säljer in vårt koncept Good Life som en alltmer central del i vårt arbete i
kombination med det sportsliga engagemanget.
Nu har två år gått sen vi gjorde ett större omtag av vårt erbjudande och vi kan fortsatt se att
det tas väl emot av våra befintliga och nya partners. Det har gjort att vi kunnat förlänga
samtliga av våra samarbetsavtal även om marknaden inte fullt ut har återhämtat sig av
sviterna från Covid-19 och med allt vad det har inneburit.
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Vi har också arbetat vidare med hur ett framtida partnerupplägg bör se ut och vår ambition
är att få det helt klart under 2022. Under det gångna året har vi konstaterat att det är helt
nödvändigt att få detta i hamn för att kunna möta vad marknaden efterfrågar.
Sammanfattningsvis bedömer jag att vårt varumärke står sig allt stadigare på en bred och
utmanande marknad. Vi ser positivt på framtiden.

Daniel Östling
Marknadsansvarig
Redbergslids IK

Ledarskapet

Två år av corona har givit oss ytterligare kvitto på hur viktig ledarskapet är. Med alla
kortsiktiga utmaningar vi har hanterat har arbetet med fokusområdet Ledarskap inte fått
tillräcklig uppmärksamhet. Men det är dock ledarskapet i praktiken vi jobbat med.
Vi har under året inventerat all ledarskapsutbildning/handbollsutbildning mm och satt upp
kriterier för vad som krävs för ledare av olika åldersgrupper, från Handbollsskolan till elit
ledare.
Det som ligger närmast tillhands är att skicka draften på remiss inom föreningen.
Ambitionen är att detta ska vara klart till vår ledarkickoff hösten 2022, för att därefter starta
implementeringsresan.
Ledarskapet ska bygga på RIK:s byggstenar:
Kärnvärde, värderingar och vision.

Lena Engström
Styrelseordförande
Redbergslids IK

Sida 6 av 16

Ekonomi

Under året har vi fortsatt att sätta rutiner och budget för respektive
verksamhetsgren. Vi har börjat att arbeta mer strukturerat med
kostnadsställen och kommer kommande år arbeta mer med löpande
uppföljning av budget samt försäljningen.
Maria Lindström
Kassör
Redbergslids IK

Det sportsliga
Under säsongen har ett sportråd bildats för att utveckla och följa upp den sportsliga
verksamheten. Rådet har bestått av Henrik Lundström, Tony Larsson, Gunnar Eriksson
och Oskar Ysander.

Handbollsligan

Efter att ha kvalat oss kvar förra säsongen så gick vi in i försäsongen med en go känsla i
truppen. Med liknande trupp som året innan som nu hade blivit ett år äldre och att Magnus
”Bagarn” Johansson skulle få en hel försäsong med truppen gjorde att målsättningen steg ju
närmare seriestart vi kom. Nytt för i år var att det spelades cupmatcher under augusti. Detta
gjorde att det blev ”riktiga” matcher tidigare än vanligt. Vi hade en bra känsla fram till att vi
besegrade Västerås på hemmaplan, men sedan när vi skulle möta OV Helsingborg i
åttondelsfinal så började vi få problem med sjukdomar och skador i truppen. Detta gjorde
att vi inte klarade oss vidare utan riktade all energi på Handbollsligan.
Starten av ligan var tuff. Förlust borta i premiären mot Önnered följdes upp med en
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uddamålsvinst i hemmapremiären mot Kristianstad. Sen skulle det dröja till mitten av
november innan vi tog vår andra vinst hemma mot Hallby. Där emellan fick vi ännu större
problem med skador. Framför allt gick vår lagkapten Oliver Wigmark sönder redan i fjärde
omgången med en korsbandskada. Detta resulterade i att vi letade förstärkningar på
högerkanten och i defensiven som vi inte fick till under hösten. Vi hittade till slut Marko
Lasica från Montenegro som var kontraktslös. Han plus då Andreas Palicka, som bestämde
sig för att flytta hem under slutet på 2021, gjorde att vi fick en helt annan trupp att jobba
med.
Det började också onekligen bra med hemmavinst mot HK Malmö direkt i Palickas debut.
Efter haft 5 poäng efter mer än hälften av serien spelad och varit på jumboplatsen så
startades jakten att klara oss kvar. Med till slut 17 inspelade poäng så klarade vi en kvalplats
och där mötte vi Kungälvs HK som vi lyckades bemästra i tre raka matcher och därmed
klara oss kvar i Handbollsligan. Starkt med tanke på hur det såg ut under hösten och all
credd till spelare och ledare som verkligen visade ett stort hjärta till att RIK skulle spela i
högsta ligan även säsongen 22-23. Efter säsongen och i skrivande stund står det klart att
några ska lämna klubben av olika anledningar. Vi tackar bland annat av Magnus Johansson,
Andreas Palicka, Tobias Johansson, Oliver Wigmark och Elliot Stenmalm. Alla har
bidragit otroligt mycket för att RIK:s framgångar de senaste åren och vi önskar dem alla
lycka till.
Med nya spelare och ledare ser vi fram emot nästa säsong och hoppas att vi kan komma upp
ett snäpp i tabellen och börja konkurrera ordentligt med resten av lagen.

Henrik Lundström
Sportchef
Redbergslids IK

Tony Larsson
Klubbchef
Redbergslids IK

Gunnar Eriksson
Vice ordförande
Redbergslids IK
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Oskar Ysander.
Ledamot
Redbergslids IK

Rosendals IK

För vårt B-lag Rosendals IK har säsongen varit väldigt tuff med skador och sjukdomar. En
tuff höst följdes av en lite bättre vår för att sedan tyvärr utmynna i att vi förlorade kvalet i en
avgörande match om att vara kvar i division 2. Nu blir det istället spel i division 3 nästa
säsong. Laget har som vanligt bestått mestadels av juniorer och här har föreningen tyvärr
inte haft några sistaårs juniorer födda 2003. Därför har våra spelare födda 2004 tagit ett stort
ansvar lite för tidigt en grupp som också haft mycket skador och sjukdomar. Detta har gjort
att vi fått plåstra ihop ett lag till varje match med spelare som normalt sätt inte ska spela i
division 2. Ett plåstrande som vi hade hoppats skulle räcka men tyvärr inte gjorde det.
Nästa säsong i division 3 kommer vi ha betydligt fler spelare tillgängliga då våra spelare
födda 2005 får spela seniorhandboll. Detta hoppas vi kommer ta oss upp igen.
Henrik Lundström
Sportchef, Redbergslids IK

Damlaget

Damerna fick en ganska tung start i seriespelet och fick återigen en säsong som präglades
mycket av skador. Men sakta och säkert blev det bättre och bättre. Det gjorde att damerna
till slut blev trea i serien. Det innebär att damerna kommer spela division 2 nästa år och att
vi återigen startar upp ett B-lag i division 3. Det betyder att vi också går helt i linje med vår
verksamhetsplan och hur vi ska satsa.
Tony Larsson
Klubbchef, Redbergslids IK

Herrjuniorer

Juniortruppen har enbart bestått av spelare födda 2004 och fyllts på med spelare födda 2005.
Många spelare har haft en fin utveckling och fått mycket ansvar i division 2 i Rosendal men
laget hade en tuff säsong och åkte dessvärre ut ur division 2. I USM nådde laget till steg 4
och tre spelare födda 2004 Marcus Björkman (mittsexa), Isak Hasanic Holmgren
(niometare) och Tage Barne (målvakt) kommer att belönas med a-lagskontrakt till nästa
säsong.

A-pojkar

A-pojkskullarna födda 2005 och 2006 är tillsammans cirka 50 spelare där en stor majoritet
kommer upp från klubbens egna led. Grupperna har varit indelade efter årskull när det
gäller både match och träning för att kunna behålla så många spelare som möjligt samt öka
delaktigheten. Båda grupperna har haft en fin utveckling och som enda förening i Sverige
hade vi hela tre lag i steg 4 i USM.
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A-flickor

A-flickorna har bestått av två träningsgrupper födda 2005-2007 med ca 15-20 spelare i varje
träningsgrupp. Uppdelningen har gjorts för att varje individ ska få så bra utveckling som
möjligt. Träningsdosen har ökat och spelarna har haft en fin utveckling. Satsningen är ett
led i att få upp föreningens damlag i divsion 1 på sikt och att kunna fylla på vårt
representationslag med spelare från de egna leden.

Ungdomsverksamheten

Satsningen på våra egna ungdomar fortsätter. Klubben fortsätter att växa både på flick- och
pojksidan och idag finns det nästan 500 spelare från handbollsskolan upp till juniorer.
Klubben står sig även allt starkare på ledarsidan och i dagsläget har vi över 90 engagerade
ledare. Inför den kommande säsongen så kommer klubben ha lag i alla åldersklasser på både
flick- och pojksidan.
Under hösten 2021 fortsatte den stora satsningen på att visa upp både sporten och föreningen
i stadsdelens skolor. Vår ungdomsansvarige Daniel Westerberg samt Alexander Kapnias
Olsson har genomfört ett lyckat rekryteringsarbete där man haft över 60 handbollslektioner
på skolornas ordinarie idrottstimmar. Tyvärr gjorde pandemin att vi inte kunde genomföra
vår populära klasshandbollsturnering för årskurs 3 och 4.
Något som är extra roligt att vi äntligen kommer att få genomföra vårt Klubbmästerskap igen,
ett event som varit otroligt efterlängtat ur ett föreningsperspektiv. Detta arrangemang
kommer att genomföras den 26 maj i Prioritet Serneke Arena. Klubbmästerskapet är en
fantastisk manifestation för föreningen och en dag som både unga och gamla sett fram emot.
Camp RIK har bedrivits under loven med start under sommaren för de äldre ungdomarna
med lyckat resultat och för yngre ungdomar under höstlovet, sportlovet och påsklovet.
Vi vill passa på att tacka alla våra fantastiska ledare och ungdomar som lyckats behålla
glöden i sina respektive grupper under pandemin och gjort att vi kunnat hålla kvar
ungdomarnas motivation och glädje till idrotten. Tack vare detta fantastiska arbete står
föreningen väl rustade för kommande säsong på ungdomssidan.

Daniel Westerberg
Kanslist & ungdomsansvarig
Redbergslids IK
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Arrangemang
Handbollsligan

Historien om kaoset kring hemmaarena för RIK verkar dessvärre årligen upprepa sig. Till
sist fick vi Prioritet Serneke Arena, i Kviberg, som hemmabas för säsongen 2021-2022.
Fördelarna är många – gemytligt, endast RIK:s arena (gällande professionella seniorlag),
lagom storlek, restaurang och andra faciliteter. Det finns givetvis också förbättringar så som
publikflöden och logistik.
Under säsongen har vi, personal och volontärer, arbetat in fungerande rutiner. Alltifrån VIP
och café till golvreklam och entré har fungerat utmärkt. Nytt för säsongen är att föreningen
haft två arvoderade cafébiträden i det café vi numera, efter flytten till Prioritet Serneke
Arena, själva driver.
En annan nyhet är pausleken ”Sikta och Vinn” där vi genom lottförsäljning och dragning
utsett en vinnare som i halvlek fått tre försök på sig att sätta bollen i ett av de tre hål som
finns i ett plank framför målet. Det stora hålet har sponsrats med souvenirer från
Intersport, det mellersta hålet har Sportson Kålltorp sponsrat med en cykel och det lilla
hålet har Prioritet Finans sponsrat med 15 000 kr. Både café och ”Sikta och Vinn” har
inneburit nya intäktskällor för klubben.
Under säsongen har vi haft AXS som biljettleverantör. Nu har vi blivit inkörda i systemet
men än finns det mycket att lära och framför allt så finns det många möjligheter. Via
biljettsidan kan vi sälja årskort, flex-kort, dela ut fribiljetter och sälja vanliga matchbiljetter.
På tal om biljetter har vi varje match, som hemvändaren Andreas Palicka varit med på, sålt
slut. På flertalet av matcherna var det slutsålt redan innan matchdag.
Nu ser vi framemot de möjligheter Prioritet Serneke Arena och framtiden har att erbjuda!

Suicide Zero

Den årliga temamatchen i Handbollsligan kring psykisk ohälsa då vi lyfter ämnet och
samlar in pengar till Suicide Zero gör fortfarande avtryck bland medlemmar och publik. I
år värmde herrlaget upp i specialtryckta t-shirts och likadana t-shirts bar samtliga
volontärer och personal. Det blev en snackis och succé.
Vi erbjöd alla ledare och föräldrar för P06, F05 och F06 (som är aktuell ålderskull enligt
trappan för medlemsnytta) en kostnadsfri föreläsning med representant från Suicide Zero
som berättar om varningssignaler, bemötande etcetera Intresset var otroligt lågt och
föreläsningen fick ställas in. Så även om det var tråkigt så har jag fått höra flera lovord om
vad bra det är att föreningen är engagerade i frågan.

Good Life

Good Life rullar på och det märks att vi gör skillnad. Under året har jag fått stöttning i
skolbesöken av Daniel Westerberg, vilket har underlättat arbetsbelastningen. Under läsåret
2021-2022 deltog 11 skolor vilket innebär 28 klasser och cirka 700 elever som vi träffar
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kontinuerligt. Till nästa läsår planerar vi att utöka verksamheten.
Pandemin har satt några käppar i hjulet under läsåret men det har vi löst genom
schemaändringar. I slutet av läsåret lugnade sig pandemin och restriktioner släppte till följd
av det vilket innebar att vi för första gången kunde arrangera en aktivitetsdag.
Aktivitetsdagen syftar till att avsluta läsåret i Good Life på ett minnesvärt sätt där alla
grundpelare knyts samman. Efter en tävling där eleverna fick namnge aktivitetsdagen heter
arrangemanget numera Mega Fun Day. Mega Fun Day gick av stapeln den 19 maj i
Scandinavium med cirka 400 deltagande elever. På plats var flertalet
organisationer och föreningar för att aktivera eleverna och på plan
spelades klasshandbollsturnering. ICA Focus levererade lunchen.
Vinnare av turneringen var Frejaskolan 4B och vinnare av Fair Play-priset
var Bräckeskolan 4A. Mega Fun Day var ett väl genomfört och oerhört
lyckat arrangemang.
Under året har vi skickat in en ansökan till Allmänna Arvsfonden för Good
Life, handläggningstiden är 5-7 månader.
Ann Filipsson
Kanslist
Redbergslids IK

Elitoffensiven

Jobbet för få till ett bättre samarbete mellan Göteborgs elitidrott, staden och årligt
återkommande evenemangen fortsätter.
Huvudpunkterna ligger på elitidrott/årligt återkommande evenemang, anläggningar och
kompetenscenter.
Göteborg & Co har bemannat upp med en person som enligt elitoffensivens önskemål skall
arbeta mer aktivt med de årligt återkommande evenemangen och elitlagens matcher. När
det gäller återkommande evenemang har detta samarbete funkat bra tidigare men för
elitlagens matcher finns inga tydliga förväntningar så här behövs göras mer.
Elitprogrammet, kompetenscenter, är under utvecklingen och drivs av RF-SISU.
Ett idrottspolitiskt program 2023-2030, har arbetats fram av IoFF på uppdrag av
kommunfullmäktige. Elitoffensivens uppdrag är att till 30 juni lämna in remissvar.
Elitoffensiven kommer att fortsätta arbeta utifrån samma tre punkter (samverkan stad –
elitidrott, årligt återkommande evenemang, anläggningar och kompetenscenter)
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Så långt kan vi konstatera att vi blir stakare med en sammanhållande idrott. Att vi jobbar
tillsammans men även parallellt med samma budskap, ger mer tyngd.
Lena Engström
Styrelseordförande
Redbergslids IK

Renovering av Skatåsstugan

Skatåsstugan som fyllt 50 år har totalrenoverats. RA Bygg vår partner har varit
totalentreprenör och hållit i större delen av arbetena och genomfört dessa på ett utmärkt
sätt. Stugan har fått nytt tak, nya fönster, nytt kök, luftvärmepump och ny utökad altan.
Omklädningsrum och duschar har fått en uppfräschning. In- och utvändig målning har
gjorts. Tomten har röjts och träd tagits ned.
Renoveringen har finansierats med bidrag från Göteborgs Stad och RF-SISU samt
sponsring från RA Bygg. Även 500 timmar ideellt arbete har lagts ned.
Stugan är som ny och kommer ge en nystart och åter kunna användas av alla lag,
medlemmar och hyras ut. En pusselbit för nya framgångar har lagts.

Volontärerna Kent Malm, Hans Palm och Thomas Holmström tillsammans med Gunnar
Eriksson

Gunnar Eriksson
Vice ordförande
Redbergslids IK

Angelica Olsson
Ideell
Redbergslids IK

Sida 13 av 16

Seniorträning Rosendalshallen

Den efterlängtade seniorträningen har nu åter varit i gång under hela säsongen. Daniel
Westerberg har som vanligt varit mycket uppskattad för sitt sätt att leda träningen, där
cirka 25 personer deltagit. Ann Filipsson har vikarierat med samma goda omdöme.
Gruppen har även visat sig vara värdefull för rekrytering av volontärer till upprustning av
Skatåsstugan.

Till sist

Vi är glada för att den gångna säsongen i alla fall avslutats med fokus på handbollsspel. Nu
ser vi med förväntan fram mot säsongen 2022-2023, som innehåller spännande nyheter till
exempel tillbyggnaden av Prioritet Sernekes Arena, totalrenoveringen av Skatåsstugan samt
Marinko Kurtovics inträde som tränare för Handbollsligalaget.
Från oss i styrelse och kansli stort tack för den gångna säsongen. Må så gott!
Sven Danielsson
Sekreterare
Redbergslids IK
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#viärRIK
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