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Är man stor så skall man vara snäll det 
är också devisen som Redbergslids IK 
försöker att arbeta efter när det kom-
mer till klubbens sociala engagemang. 
Handboll är och kommer alltid att vara 
vårt huvudfokus men i takt med att 
föreningen växer så växer också så 
vårt ansvar att bidra och ge tillbaka 
ytterligare till samhället.

 

Idén till Good Life föddes av nuvarande 
Sportchef, Tony Larsson då han såg möj-
ligheter i att både hjälpa, informera och 

utbilda ungdomar men också att ytterligare 
stärka Redbergslids IK:s identitet och i långa 
loppet göra föreningen till en mer attraktiv 
verksamhet för medlemmar, partners och idé-
burna organisationer.

Syftet med Redbergslids IK:s initiativ Good 
Life är att bidra till barnen får bättre förutsätt-
ningar för ett friskt, hälsosamt liv och goda 
studieresultat.

Barn och ungdomar rör sig för lite och sit-

ter stilla för mycket. Endast 44 procent av 
pojkarna och 22 procent av flickorna når upp 
till rekommendationen 60 minuter fysisk ak-
tivitet per dag.

Detta också kombinerat med en kost som 
innehåller mycket snabbmat och socker bidrar 

detta till en försämrad psykisk och fysisk ohäl-
sa. Dessvärre ser vi också att mobbing växer 
och att fler barn upplever utanförskap.  Med 
Good Life så ser vi i Redbergslids IK att vi kan 
hjälpa, stötta och möjliggöra bättre förutsätt-
ningar för barnen i årskurs 4. n

Good Life:s fyra grundpelare:
Rörelseglädje: Med hjälp av enkla medel 
och övningar vill RIK främja rörelseglädje 
genom till exempel rastverksamhet eller 
enkla pulshöjande aktiviteter för att inleda, 
pausa eller avsluta lektioner.  
Kost & nutrition: RIK vill väcka ett in-
tresse för näringsrik kost, sockrets inverkan 
och hälsosamma levnadsvanor i tidig ålder 
genom t.ex. lektioner och kostvandring.
Värderingar: Genom samtal om bland 
annat språkbruk, könsroller, självkänsla, 
självförtroende och Fair Play inom och ut-
anför idrotten vill RIK bidra till en miljö där 
eleverna är schyssta mot varandra, en miljö 
där eleverna talar med varandra på ett bra 
sätt samt en miljö där varje känsla är okej.
Läxhjälp: Med hjälp av näringslivet kan 
läxhjälp ingå så att alla, oavsett förutsätt-
ningar, har möjlighet till läxhjälp.
 
Tack till våra partners som möjliggör 
Good Life och bidragit till den positiva 
utvecklingen som Förenade Bil, Brixly, 
Länsförsäkringar, Serneke, Stena Recyc-
ling, Roseleaf, Intersport, SBB.

GOOD LIFE
– ett av Redbergslids IK:s sociala initiativ.
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Idag finns det fler tjejer som spelar 
i Redbergslids IK än vad det finns 
killar. Därför är det extra viktigt att 
organisationen är komplett, med 
lag i alla åldrar från handbollsle-
kis och handbollsskolor upp till 
representationslag. En del som har 
saknats fram till nu är en ordentlig 
satsning på juniordamerna.

Just nu har tränarna Olle Bergh och 
Emma Blomgren hand om 30 tjejer 
i juniorsatsningen. Då ingår även a-

flickorna. Så det är en ung trupp de har 
hand om i år.

När vi är på besök är det styrketräning 
som står på schemat och de allra nyaste 
tjejerna introduceras i hur man använder 
redskapen rätt.

– Det är viktigt att man lär sig rätt från 
början, säger Emma Blomgren, samtidigt 
som hon visar tjejerna rätt teknik med 
hjälp av kvastskaft och stänger utan vikter.

Totalt är det fem – sex spelare som kan 
räknas som riktiga juniorer resten är så 
kallade a-flickor.

– I år spelar vi i en serie där majoriteten 
av spelarna är ett år yngre än konkurren-
terna, så vi räknar det här som ett läroår. 
Nästa år kommer det att bli på riktigt, sä-
ger Olle Bergh.

– För första gången på många år har vi 
äntligen ett juniorlag på damsidan. Klub-
ben kommer att göra allt i sin makt att 
tjejerna ska känna sig hemma som en del 
av satsning på damsidan och sikta mot di-
vision 1 i seriesystemet, säger Tony Lars-
son, sportchef i Redbergslids IK.

Det är två ambitiösa tränare som kom-
mit till laget. Den primära målsättningen 
är att utbilda spelare så att de är förbered-
da för spel i damernas a-lag. De båda ser 
det som en unik möjlighet att kunna leda 
en elitsatsning samtidigt som man behål-
ler bredden och glädjen för klubben och 
för spelet.

Precis som många andra har både Olle 
Berg och Emma Blomgren en bakgrund i 
lokalkonkurrenten Sävehof.

– Men det är många egna produkter på 
gång, säger Emma Blomgren.

Årskullarna direkt under, de som är 
födda 2008 och 2009, är runt 30 i varje 
kull och 2010:orna är ännu fler. Så det 
kommer att finnas gott om spelare att 
plocka från framöver för Emma och Olle.

Olle Berg och Emma Blomgren vill 
också att vi slutar se damer och herrar se-
parat. I stället vill de att vi ser det som ett 
helhetskoncept.

– Vi tror på det här. Kom till RIK, av-
slutar Olle Bergh. n

Med fullt fokus på

FRAMTIDEN
Ellen Nicklasson lär sig rätt teknik att lyfta vikter.
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I skrivande stund finns det 253 tjejer som 
spelar och 227 killar i klubben. Då har inte 
handbollslekis och handbollsskolorna dragit 

igång ännu. Då kommer antalet att bli betydligt 
fler.

Därför är det extra roligt att Redbergslids da-
mer i år tar steget upp till division 2. Men det 
långsiktiga målet är satt högre än så. 

Det var på grund av ändringar i seriesystemet 
som Redbergslids damer fick chansen att ta kli-
vet upp från trean.

– Det var självklart att vi skulle ta chansen nu 
när vi fick den, säger Kristoffer Myrfalk, Red-

bergslid klubbchef.
– Målet i år är först och främst att hålla oss 

kvar i division 2, säger Paulina Kögel, tränare 
och stabil niometersspelare i Redbergslids a-
damer. Det ska bli spännande att mäta sig med 
andra, men det viktigaste i år är att hitta stabi-
liteten.

I och med uppflyttningen till division 2 har 
sex nya spelare tillkommit i laget.

Paulina Kögel är också glad att det från och 
med i år finns en ordentlig juniorsatsning på 
damsidan i klubben.

– Juniorlaget är efterfrågat. Det gör att vi 

kommer att kunna flytta upp spelare internt i 
stället för att behöva ta in spelare utifrån, kon-
staterar Paulina Kögel som själv har en bak-
grund i lokalkonkurrenten Sävehof där hon 
spelade fram till förstaårsjunior. Totalt har hon 
nu sex säsonger i laget.

Klubbens planer för damernas a-lag stoppar 
inte i division 2.

– Division 2 är bara ett steg på vägen. Vi 
har sedan ett par år haft ambitionen att ha ett 
damlag etablerat i division 1. Och inom tre till 
fyra år är det inom räckhåll, säger Tony Larsson, 
Redbergslids sportchef. Vi vill att Redbergslid 
ska vara ett naturligt klubbval för alla ungdomar 
som vill spela handboll oavsett om man är kille 
eller tjej.

Damernas första match i division 2 spelas den 
andra oktober klockan 19.15 i Lundenhallen, 
som är lagets hemmaarena denna säsong. n

”Det blir spännande att
mäta sig med andra”

Redbergslid är en klubb i stor förändring. Sveriges genom tiderna mest fram-
gångsrika handbollsklubb har på bara ett par år gått från att vara en renodlad 
elitklubb till en klubb med verklig bredd. Det finns lag i alla ålderskategorier 
från handbollslekis upp till seniorelit. Och det är på tjejsidan som det verkligen 
växer.

Paulina Kögel.

Nathalei Sakat går på genombrott i en träningmatch.
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Förra årets skytteligavinnare Elliot 
Stenmalm har lämnat för polska Kiel-
ce, stjärnmålvakten Andreas Palicka 

har gått till Paris Saint-Germain och Red-
bergslids genom tiderna största målgörare To-
bias Johansson har gått till Kungälv.

Lägg till kvalspel två år på raken.
Det är inte undra på att experterna på för-

hand tippar Redbergslids IK långt ner i tabel-
len för årets säsong.

Många blickar riktas därför mot tränaren 
Marinko Kurtović som har skrivit treårskon-
trakt med klubben.

Marinko är ödmjuk inför uppgiften.
– Målet är att hamna två, tre placeringar 

bättre än förra året, säger Marinko Kurtović. 
Det är ett realistiskt mål. Vi ska slippa kvalspe-
let. Vi har inte samma bredd som toppklub-
barna och det gäller att vi får vara skadefria.

Träningsdosen för spelarna har ökat till tio 
pass per vecka, vilket har gett resultat på alla 
fysiska tester som är bättre än tidigare.

– Vi måste träna. Det kostar inget att träna, 
säger Marinko Kurtović med ett leende.

På frågan om hur han ser på tappet av 
målmaskinerna Elliot Stenmalm och Tobias 

“Rumän” Johansson, så svarar Marinko att 
det måste bli en jämnare fördelning på mål-
görarna. 

– Vi har haft en god start på försäsongen, 
med fler än 30 gjorda mål per match och vi 
spelar ett snabbare spel än tidigare. Men vi 
måste stänga bakåt och hålla tempot hela vä-
gen.

– Vi har god blandning av äldre och yngre 
spelare, säger Marinko Kurtović om spelar-
truppen och nämner bland annat nye unge 
polske högernian Szymon Dzialakiewicz och 
vänsternian Oskar Joelsson, tillsammans med 
återvändande veteranen Nacor Medina Perez. 
Nacor har ett stort handbollshuvud.

Tomrummet efter Andreas Palicka är inget 

som håller den gamle målvakten Marinko 
Kurtović vaken om nätterna.

– Vi har ingen förstemålvakt. Vi har två 
jämna keeprar i Kristian Zetterlund och Mi-
kael Mäkelä. De är två olika spelartyper. Båda 
är hungriga och vem som kommer att börja 
matchen kommer att bli en fråga om dagsform 
och vilken motståndare som vi möter, säger 
Marinko.

– Jag vill banka in en vinnarattityd i spe-
larna, avslutar Marinko Kurtović. Vi ska spela 
en publikvänlig handboll och göra många mål. 
Det ska vara obehagligt att möta Redbergslid 
denna säsong.

Första matchen i Handbollsligan spelas 
hemma mot Lugi i Prioritet Serneke Arena 
den 15 september 19.00. n

”Vi ska spela en
publikvänlig handboll”
Efter ett par mediokra säsonger, som de två senaste har inneburit kvalspel för 
att över huvud taget hålla sig kvar i högsta serien, är det många tunga förvänt-
ningar som landar på axlarna på Redbergslids nye tränare Marinko Kurtović.

RIK-tränaren Marinko Kurtović.
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Stolt huvudsponsor
och ny klädsponsor

www.hummelsport.se

Let’s play.
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Mikael Mäkelä är en mycket erfa-
ren målvakt med inte mindre än 80 
landskamper för finska landslaget. 

Han utsågs till Finlands bäste målvakt både 
2018 och 2020. Dessutom har han hela sju 
finaler finska ligan tillsammans med moder-
klubben Dicken från Helsingfors.

Tvåårskontraktet med Redbergslid är alltså 
Mikael Mäkeläs första utlandsäventyr.

– Jag ville hitta nya utmaningar, säger 
29-årige Mikael Mäkelä, som varit sin klubb 
Dicken trogen sedan barnsben. Det känns jät-
tebra att kunna representera en klubb som har 
RIK:s historia och ambition. 

Mikael Mäkelä känner sig varmt välkom-
men i klubben.

– Stämningen är i klubben är rejält bra, sä-

ger han på klingande finlandssvenska. Det är 
ett lag där man håller ihop.

Han ser fram emot samarbetet med Kris-
tian Zetterlund och ser konkurrensen som en 
sporre att bli ännu bättre.

– Vi gör allt för att pusha varandra, säger 
han.

I Finland utbildade han sig till sjukgym-
nast, en utbildning som i och med flytten till 
Göteborg har blivit satt på vänt.

Trots att det bara finns runt 3 000 licensie-
rade spelare i Finland så händer det mycket 
intressant just nu inom handbollen. Förutom 
Mikael Mäkelä så har Handbollsligan fått yt-
terligare två finska tillskott i form av bröderna 
Max och Robin Granlund som värvats av 
Alingsås HK respektive Eskilstuna GUIF. n

Ny i tröja 24 i år är den polske lands-
lagsmannen Szymon Dzialakiewicz. 
Dzialo, som han också kallas, har stora 
möjligheter att bli en publikfavorit i 
kommande säsongs Redbergslid med 
sitt vänsterhandsskott. “Den polska 
släggan” kallar Jasmin Zuta, individuell 
spelarutvecklare i Redbergslid, honom.

– Szymon är kraftfull, har bra fysik, 
ett bra skott och har bra variation i sina 
avslut. Han är en bra högernia som 
kommer att bli viktig för kollektivet men 
även bidra med individuell spets, säger 
Tony Larsson, Redbergslids sportchef.

Redbergslid är inte det första ut-
landsäventyret för högernian Szymon 
Dzialakiewicz. Förra året spelade han 

i VfL Gummersbach i andra Bundesliga och 
gjorde 40 mål och 26 assist. Gummersbach 
vann serien och spelar i år i första Bundesliga.

– Men jag vill spela mer, säger Szymon Dzia-
lakiewicz på engelska, om anledningen till flyt-
ten till Göteborg. Jag vill spela, jag vill utveck-
las, inte sitta på en bänk i tyska Bundesliga. 

– Han gav 100 procent av sig själv på varje 
träning, men faktum är att han vill och behöver 
spela mer. Den här säsongen har jag inte kun-
nat ge honom tillräckligt med tid, sade tränaren 
Gudjon Valur Sigurdsson till Gummersbachs 
hemsida efter beskedet att kontraktet sagts upp 
i samförstånd.

Det är en 22-åring med stora målsättningar 
som har skrivit tvåårskontrakt med Redbergs-
lid. Förutom att göra bra ifrån sig i RIK har 
han siktet inställt på det polska landslaget. Han 
har redan spelat tio matcher i den rödvita tröjan 
på seniornivå, men det stora målet är naturligt-
vis att ta en plats i landslaget i handbolls-VM i 
januari 2023, som delas just mellan Polen och 
Sverige.

Han känner sig mycket nöjd med flytten till 
Göteborg. 

– Jag har kommit in bra i laget och uppskat-
tar att Göteborg är en så mycket större stad än 
Gummersbach som bara har lite drygt 50 000 
invånare.

När hemlängtan blir för stor har Szymon hit-
tat en polsk församling här i stan.

– Det är lugnande att gå dit och lyssna till det 
polska språket, säger Szymon Dzialakiewicz, 
vars föräldrar snart kommer att besöka honom i 
två veckor. n

Mikael Mäkelä.

Tomrummet efter EM-hjälten och publikfavoriten Andreas Palicka är stort, men 
en del i målvaktspusslet är nyrekryteringen Mikael Mäkelä. Tillsammans med 
Kristian Zetterlund, som återvänder efter att delar av förra säsongen ha varit 
utlånad till svenska mästarna Ystads IF, kommer Mäkelä att mota bollar i Red-
bergslids kasse.

– Vi har följt Mikael noggrant både i landslaget och Dicken. Vi ser en stor ut-
vecklingspotential samtidigt som han är väldigt stark framförallt på sexmeters-
skott, säger Redbergslids sportchef Tony Larsson.

Mikael är redo för nya utmaningar

Szymon – den polska släggan
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Välkommen till
Kvibergs Marknad!

Öppet 09-15 Lördag-Söndag
Alla Helger Året Runt

Boka Plats – Sälj Själv
Tel. 031-26 16 37

www.kvibergsmarknad.se

Bland våra över
200 säljare finner ni:

Mobilskal • Granatäpplen • Kopparkittlar • Ägg • Tyger • Korvar • Jeans • Leksaker • Barnkläder • Kostymer
Kuriosa • Kuddar • Antika lampor • Nya Lampor • Julstjärnor • TV-apparater • Verktyg • Dadlar • Kebab • Böcker • Tavlor
Krimskrams • Baklava • Smycken • Smink • Kött • Cevacici • Nötter • Frisörer • Skräddare • Antika möbler • Nya möbler

Däck • Surkål • Mattor • Bröd • Parfymer • Batterier • Telefoner • Hörlurar • Frukt & Grönt • Strumpor • Vaser
Kandisocker • Långkalsonger • Kaffe • Skor • Hamburgare & Korv • Gardiner • Datorer • Pussel m.m. m.m!
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