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Att försöka sammanfatta säsongen 19/20 är inte lätt. Ingen 
hade nog kunnat ana vad våren 2020 skulle bära med sig. 
Och idag har vi en helt ny vardag där social distansering 
har blivit det nya normala.

För oss som klubb påverkar pandemin hela verksamheten. 
Vi lever på möjligheten att kunna samla människor och 
tillsammans njuta av idrottens gemenskap. I höst blir det 
annorlunda, men vår förhoppning är att vi kommer kunna 
ha publik på våra matcher ändå, om än i begränsad mängd 
och på distans till varandra.

Om jag ändå ska sammanfatta säsongen som gått så var det trots allt en lyckad säsong.

Vårt U16-lag vann DM och fick kvala till SM. En fantastisk framgång för vårt 
ungdomslag!

Vi har genomfört ett antal mycket lyckade cuper! Däribland föreningscupen som 
lockade hela 10 lag till Grästorp, vilken helg det var!

Inför kommande säsong är vi väl rustade under rådande omständigheter.

Vårt A-lag gör i år en satsning mot division 1! Sportsektionen har fått till en bra mix av 
nya och gamla spelare, och det märktes inte minst vid försäsongscupen i Trollhättan i 
början av september för vi tog hem segern!

Nu i dessa tider är det viktigare än någonsin med vår sammanhållning i Grästorps IK. 
Alla kommer inte ha möjlighet att titta på våra matcher i arenan, men det finns alternativ. 
Vi kommer sända alla hemmamatcher digitalt. Stötta oss gärna genom att se dem.

Vi erbjuder också stödbiljetter för 50kr/st. Genom att köpa dem bidrar Du till att klubben 
klarar sig igenom den här tuffa tiden. Varje krona räknas.

Jag önskar Er alla en fin höst!

Joakim Nilsson 
Klubbchef
Grästorps IK

Klubbchefen har ordet
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Åse Viste Arena Onsdag 30 september 19:00

Tore Johansson

GRÄSTORPS IK-
MÖLNDAL HOCKEY

TRIPLE HEART PARTNERS

Grästorp

#1
Adam Schoultz

Målvakt • Moderklubb: Ulricehamns IF

GRÄSTORPS
ISHOCKEYKLUBB

Programtidning inför ishockeysäsongen 
2020/2021

Grästorps Ishockeyklubb
Åse Viste Arena
467 35  GRÄSTORP
0514-510 72

Ansvarig utgivare:
Claes Eriksson

Marknadssektionen:
Bo Andersson
Stefan Bodhall
Jonas Öhman
Ulf Ojala
Patrik Larsson
Anders Holgersson
Fredrik Johansson

Skribenter:
Stefan Bodhall 
Jonas Öhman
Emma Hjorth

Fotograf spelare/ledare:
Christer Johansson

Information/web:
Jonas Öhman
Magnus Werneholm
Petter Johansson
Joakim Nilsson
Christer Johansson 

Annonsförsäljning:
GIK:s marknadssektion eller
Kansli 0514-51072

Tryck:
Mediatryck
en del i Celagruppen

Spelprogram hösten 2020
hemmamatcher i Åse & Viste Arena

Varmt välkomna!

Datum Tid Motståndare Matchsponsor 

Onsdag 30 sep 19:00 IF Mölndal Hockey

Fredag 9 okt 19:00 Vänersborgs HC    

Onsdag 14 okt 19:00 Kungälvs IK

Fredag- 23 okt 19:00 Trollhättans HC

Söndag 1 nov 16:00 Bäcken HC

Söndag 8 nov 16:00 Hisingens IK

Söndag 15 nov 16:00 Stenungsund HF

Onsdag 25 nov 19:00 IF Mölndal Hockey

Fredag 4 dec 19:00 Vänersborgs HC

Onsdag 9 dec 19:00 Kungälvs IK

#7
Carl Andersson 

Back • Moderklubb: GIK

GIK finns på
Facebook     Twitter     Instagram

#grastorpsik

Buss & Taxi i Grästorp AB

Matchsponsor:



#14
Dimitry Iskornev

Forward • Moderklubb: Amur Khabarovsk

#9
Riku Rissanen

Back • Moderklubb: SaiPa

#10
Kaspian Karlsson

Forward • Moderklubb: VHC

#17
Niklas Norin

Center • Moderklubb: GIK
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GRÄSTORPS IK-
KUNGÄLVS IK

GRÄSTORPS IK-
VÄNERSBORG HC

Den kompletta betongvaruleverantören

Tel. 0510-500 69/505 00      Telefax 0510-509 53
www.vinningacement.se

 

 

Auktoriserad av Sveriges Begravningsbyråers Förbund 

Garantin 
för rätt 
hjälp 

Din lokala Begravningsbyrå 
Verksam i Grästorp sedan 1958 
Innehavare: Ove Branell, Vara 

Grästorps Begravningsbyrå 
Oskarsgatan 26, Grästorp 

tel. 0514-102 33 
 

0514 - 10525   www.grastorpsenergi.se 

Åse Viste Arena Onsdag 14 oktober 19:00GIK finns på
Facebook     Twitter     Instagram

#grastorpsik

Påverka. Det är vad Morten Johansen, ny ordförande i GIK, vill göra. Möt den principfaste 
ordföranden som ser sitt uppdrag som en avkoppling och som värnar om barnens och 
ungdomarnas bästa.

Med ett eget snickeri, ägare av ett fastighetsbolag och dessutom ägare av ljusfabriken i Vedum 
borde det inte finnas tid över till så mycket annat. Men för GIK:s nye ordförande, Morten 
Johansen, räcker tiden till även för hockeyn.
- Många ser det som en belastning att behöva göra saker utöver jobbet. Jag ser det som en 
avkoppling. Dessutom är styrelsen en arbetsgrupp där så gott som alla är på mötena. Det känns 

PRINCIPFASTE MORTEN VILL PÅVERKA:
lättare, det är inget tungt lass att dra. Det enda 
dåliga samvete jag har är mot min fru. Men jag 
gör ju det här för våra barns skull.
Det var under vårens årsmöte som Morten valdes 
till ordförande. Han har under flera år varit 
aktuell som ny man på posten men tackat nej.
- Det var dags nu. Jag har suttit med ekonomin 
i styrelsen tidigare, och ville avsluta det. Vi 
har jobbat stenhårt med att få ordning på 
ekonomin i tre, fyra år, och nu har vi den 
tryggheten. Jag vill vara med och på verka, jag 
blev inte ordförande för att 
bli populist. 
Morten har själv inte 
spelat hockey, utan fördes 
till GIK tack vare sina 
två spelande söner. Att 
ungdomsverksamheten är viktig för Morten är 
något som märks tydligt. Bland annat är han 
lagledare för Team 05 och han ser fördelarna 
med att som barn börja spela hockey i GIK:
- Man får ju med sig något för resten av livet, 
och det som barnen får med sig och får uppleva 
uppväger allt. De får lära sig jobba i ett team 
tillsammans mot samma mål i föreningen. Vi 
är måna om alla och ser vikten av alla som 
vill börja med hockey. Och det som vuxna 
får uppleva när de ser vad idrotten ger deras 
barn! De som väljer att vara med sina barn på 
hockeyn får ta del av en stor del av barnets 
utveckling, vilket är enormt givande. När man 
pratar med sitt barn om 20 år kommer det säga 

”Du var alltid med mig”. Vilken förälder vill 
inte höra det?
Morten beskriver sig själv som principfast, och 
tror att det kan vara hans starkaste tillgång.
- Kravlöst är helt hopplöst. Här ställs ganska 
mycket krav på barnen, och på föräldrarna.
Vid varje träning deltar nämligen alltid 
omkring fyra vuxna. Det är materialansvariga, 
tränare, lagledare och ismaskinsförare. Alla 
har de en viktig roll, och för att klubben och 
föreningslivet ska fungera är alla lika viktiga.

- Det finns ett otroligt stort 
engagemang i klubben. 
Tusentals timmar läggs ner 
på ideell basis. Jag är full av 
beundran. När man ser allt 
inifrån som görs… Det är 

respekt!
En annan sak, av många, som Morten 
imponeras över i klubben är enkronasmatchen 
och GIK:s arbete med att synliggöra 
sponsorerna. 
- Vi är Sverigebäst på enkronan, det är vårt 
enskilt största arrangemang. Det visar att vi 
jobbar för att synliggöra våra sponsorer ännu 
mer och enkronasmatchen är ett långsiktigt 
arbete för att våra barn ska må bra.
På den givna frågan – vad Mortens hjärta 
klappar för – blir svaret:
- Att se ungdomarnas välmående, att se deras 
utveckling från små barn till vuxna.

”KRAVLÖST ÄR 
HOPPLÖST”
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Matchsponsor: Matchsponsor:

Emma Hjorth



#21
Richard Russberg

Back • Moderklubb: GIK

#20
Gustav Svensson

Center • Moderklubb: Skara IK

#19
Oskar Ahokas

Back • Moderklubb: HC Lidköping
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GRÄSTORPS IK-
TROLLHÄTTANS HC

GULF GRÄSTORP
0514 - 102 48

Vardagar 6-22  

Helg 8-22

DÄCKVERKSTAD

AUTOMATTVÄTTHYRMASKINER
Program med 
& utan borstar

Du väljer!

Däck i alla prisklasser

Däckhotell

Se vårt hyrsortiment på
gulfgrastorp.se

Åse Viste Arena Fredag 23 oktober 19:00 Åse Viste Arena Söndag 1 november 16:00
Vill ni synas
tillsammans

med GIK

 kontakta
marknadssektionen

telefon 0514-510 72

GRÄSTORPS IK-
BÄCKEN HC

Steget till A-laget
Albin och Kaspian ser fram emot en ny säsong

Det finns många unga spelare i GIK 
som har potential att bli riktigt bra. 
Killar som lägger ner åtskilliga 
timmar på träningar och matcher, 
allt för sin stora passion hockey. 
Målsättningen är att hela tiden bli 
bättre och ta ännu ett steg i rätt 
riktning. Två killar som verkligen 
stämmer in på detta är Albin Teng-
ström och Kaspian Karlsson.

Albin Tengström
Albin är 19 år och har hållit på med hock-
ey så länge han kan minnas. Han började 
som så många andra i GIK:s hockey-
skola. Han gjorde sedan ett kort uppehåll 
innan han kom igång med hockeyn på 
allvar. Sedan dess har det varit hockey 
för hela slanten. Det stora genombrottet 
fick han när han spelade i GIK:s U-16 
lag. Han började sin hockeybana som 
forward men har sedan han började spela 

i A-laget blivit omskolad till back något 
som han trivs mycket bra med. Albins 
styrka är skridskoåkning och skott och 
han gillar även fysiskt spel.

Albin gillar att träna och lägger ner väl-
digt mycket tid på detta. Minst 5 dagar i 
veckan tränar han med laget och utöver 
det blir det en hel del naturlig träning 
hemma på gården.

Målsättningen för Albin inför årets 
säsong är att ta en plats i A-laget och 
utvecklas så mycket som möjligt. Han 
tror mycket på laget och ser stora möj-
ligheter att det skall gå riktigt bra i år.

Kaspian Karlsson
Kaspian är 17 år och började sin hock-
eybana i Vänersborgs hockeyskola. 
Efter det blev det några års pojklags-
spel i Tyskland då familjen bodde där 
under några år. Tillbaka i Sverige blev 
det hockey i Vänersborg igen innan han 
valde att börja spela för GIK.

Kaspian är forward och debuterade 
redan som trettonåring i GIK:s A-lag. 
Han är mycket ambitiös och tränar och 
spelar matcher upp till 6 dagar i veck-
an. Kaspian har högt ställda krav på 
sig själv och vill hela tiden bli bättre 
och spela hockey på så hög nivå som 
möjligt.

Inför årets säsong är Kaspians målsätt-
ning att ta en plats i laget samt att ta yt-
terligare kliv mot att bli en bättre hock-
eyspelare. Han är fortfarande ung men 

vill hela tiden mer allt för att ta nästa 
steg framåt i karriären.

Kaspian tror hårt på årets A-lag och att 
laget har stora chanser att nå division 1.

Stefan Bodhall

Albin Tengström

Kaspian Karlsson
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#23
Björn Gabrielsson

Center • Moderklubb: SK Lejon

Matchsponsor: Matchsponsor:



#35
Simon Zurawski

Målvakt • Moderklubb: Linköpings HC

#51
Ryan Wiley

Back • Moderklubb: Hamilton Red Wings

#31
Albin Tengström

Back • Moderklubb: GIK
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GRÄSTORPS IK-
STENUNGSUNDS HF

GRÄSTORPS IK-
HISINGENS IK

GIK finns på
Facebook     Twitter     Instagram

#grastorpsik

Matchsponsor:

www.Sparlundsbusstrafik.se, info@sparlundsbusstrafik.se
Tel: 0514-30153

E. LEVENSKOG REDOVISNING AB

www.levenskog.se

Åse Viste Arena Söndag 16 November 16:00 Åse Viste Arena Söndag 15 November 16:00

Tränarna – Robin Adamsson och Christopher Hamell
Robin och Christopher har haft lag ihop 
förut. De känner varandra och hur de ser 
på hockey, och det gör startsträckan kor-
tare när de ska sy ihop ett slagkraftigt lag 
av dryga tjugo individer. Första målet är att 
vara ett av de två bästa lagen i Hockeytvå-
an Södra A framåt Lucia, något annat vore 
tjänstefel. Sen får vi se vad senvintern och 
våren har att erbjuda.
Christophers egen spelarkarriär tog slut 
redan efter junioråren, och hans första trä-
naruppdrag blev som assisterande tränare 
i Segeltorps framgångsrika damlag. I fjol 
var han tränare i den rumänska ligan.
— Jag förlorade en SM-final mot min lil-
lasyster, säger han och fortsätter med att 
berätta att han mest tränat juniorer, i hu-
vudsak i Stockholm.
— Jag var i Norge med Robin för ett par år 
sedan. Sen dök det upp en chans att flytta 
till Rumänien.
Robin har bland annat varit med om att 
bygga upp Hammarbys juniorverksam-
het och nu senast har han varit heltidsan-
ställd som juniortränare i Norge, och lotsat 
flera spelare till landslagsuppdrag. Han är 
mycket nöjd med att få Christopher som 
andretränare.
— Det är jätteskönt att Christopher kunde 
komma hit. Vi har jobbat i ihop tre år tidi-
gare i två olika klubbar. Det var det bästa 
som kunde hända, nu kan vi gasa på en 
gång. Vi känner varandra utan och innan 

och står för samma hockey., säger Robin 
med eftertryck. 
Men hockey är en lagsport och även om ett 
fungerande tränarteam är en bra grund, så 
är det individerna spelarna som ska göra 
jobbet. Hur går det med lagbygget, börjar 
det bli en grupp av individerna?
— Det tycker jag, fortsätter Robin. De nya 
har kommit in i gruppen och blivit väl om-
händertagna av de som varit här sen tidi-
gare.
— Individerna gör jobbet, men det är laget 
som har en plan och det är upp till oss att 
styra dem åt rätt håll. Vi har gjort en del till 
i år, nytt spelsystem och så.
Vilket skribenten hoppas på betyder glad 
anfallshockey …
— Det blir det absolut, säger Robin be-
stämt.
Och massor av mål?
— Det är tanken i alla fall, säger Christoph-
er med ett skratt.
En grupp som börjar likna ett lag. Det bor-
de innebära att tränarna vet hur femmorna 
ser ut?
— Nu till helgen när vi börjar spela trä-
ningsmatcher i alla fall, säger Robin. 
— Vi har en grundtanke inför de första 
matcherna, men det är inget som säkert. 
Det som ser bra ut på träning kanske inte 
ser lika bra ut på match.
Tränarduon har börjat bilda sig en uppfatt-
ning om våra egna juniorer och några har 

redan tränat med A-laget. Ett bra reservka-
pital att ta av under en lång säsong.
— Det är viktigt att de är med och kör här 
också. Men sett dem kan jag inte påstå att 
jag har gjort. Någon träning, men när deras 
matcher börjar kommer vi att titta.
Att starta säsongen utan publik är tråkigt, 
men det är bara att gilla läget och jobba ef-
ter de förutsättningarna.
— Jag minns hur det var i Rumänien när de 
tog bort all publik. Då var vi i semifinal och 
det blev som en helt annan sport, påpekar 
Christopher.
Vardagen i ÅVA påverkas radikalt. Är nå-
gon förkyld så för de vila tills de är friska 
igen. Likaså får de avstå från att träna om 
någon har testat positivt. Det är bättre att ta 
bort en spelare än att riskera hela laget.
— Först och främst måste vi hoppas att det-
ta försvinner. Ishockeyn är inte det primära 
nu. Vi har fysträningar ute så att vi slipper 
använda gymmet, för där vet vi inte vem 
som har varit, förklarar Robin.
Sportsligt mål för säsongen, det är själv-
klart. Men:
— Det vi vill är att vinna serien. Allt annat 
vore tjänstefel.
— Vi kommer att jobba med små etapper 
och delmål så att vi åtminstone kommer på 
andra plats.
Vilket skribenten gärna berättar är det lät-
taste sättet att komma till Alltvåan, i stället 
för att bli inblandade i en kamp om vem som 

inte är den sämsta trean i södra regionen!
— Alltvåan, dit vill vi! Serieupplägget är 
inte vårt bord; vi gör som de säger.
Sen då? Förhoppningar om ett kval uppåt 
måste ändå finnas. Finns det ett lag till det?
— Ja, det är vår förhoppning. Vi är dåligt 
insatta i hur de andra lagen ser ut, men vi 
tar små steg varje dag därute. Vi har bra fart 
i det vi gör, och det ska vi spinna vidare på.
Till sist meddelar samfällt tränarna att de 
tycker att det är kul att vara här, i en hock-
eyintresserad kommun, och att de hoppas att 
det snart blir ordning på coronan så att de 
kan bjuda åskådarna på läktaren på hockey.

Tel. 0514-511 11
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Buss & Taxi i Grästorp AB

#29
Linus Roos

Ceneter • Moderklubb: Svegs IK
Jonas Öhman



#71
Alexander Liljedahl

Center • Moderklubb: Skara IK

#61
Spencer Maclean

Forward • Moderklubb: Kleinburg

#59
Carl Dahlin

Back • Moderklubb: Solna SK
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GRÄSTORPS IK-
MÖLNDAL HOCKEY

GRÄSTORPS IK-
VÄNERSBORGS HC

Åse Viste Arena Onsdag 25 November 19:00 Åse Viste Arena Fredag 4 December 19:00

Knockout Webbyrå
– sponsor och tjänsteleverantör
Knockout Webbyrå startades i av 
fyra medarbetare och delägare till-
sammans i juni 1994, varav en arbe-
tar från Skövde och tre i Lidköping. 
Idag finns ytterligare två anställda i 
Lidköping, alltså totalt sex anställda.
— Vi startade från noll, säger Micke 
Grönlund.
— Men vi hade erfarenhet av bran-
schen och idag har vi ungefär 340 
kunder.
Knockout Webbyrå har som plan att 
växa sakta men säkert. Inte för fort, 
hela tiden med egna medel och de 
gör inga uppköp.
— Vi vill jobba lokalt. Även om vi 
har kunder i hela Sverige vill vi vara 
här i Skaraborg.
— Vår målsättning är att inom någ-
ra år ha ytterligare någon anställd 
och ha 500 företagskunder.
Lokalt var det, och c a 80% av 
Knockout Webbyrås kunder finns i 
Skaraborg.

Företaget står på flera ben. De byg-
ger hemsidor, webshoppar och 
IT-system.; bokningssystem och 
liknande. Alltså en hel del utöver 
traditionella hemsidor.
— Vi började också för några år se-
dan att sälja in oss mer mot reklam-
hållet. Det var kunder som ville ha 
en broschyr till en mässa eller över 
sina produkter. Även om mycket går 
över nätet idag finns det fortfarande 
behov av tryckt material.
Den delen av verksamheten omfat-
tar även till exempel montervägar 
och annonser till tidningar. Knock-
out Webbyrå tar fram originalet, sen 
har ofta kunden egna kontakter för 
tryckningen.
Även kunderna representerar en im-
ponerande bredd, från små enskilda 
firmor till de som har hela Europa 
som marknad.
Idrottssponsring, vad får ni ut av det 
själva, skribenten ställer den själv-

klara frågan till Micke Grönlund 
som svarar:
— Det vi får ut av det och som vi 
ser är två saker. Dels känns det bra 
att vi stöttar vissa föreningar som 
har en bra ungdomsverksamhet, 
och som påverkar på det lokala pla-
net. Vi får ut vårt varumärke, det 
syns och förhoppningsvis kan an-
dra sponsorer eller besökare göra 
affärer med oss.
— Vi får förfrågningar varje månad 
och det går inte att vara med över-
allt. Vi har valt föreningar av eget 
intresse, att det har en bra verksam-
het, att de är verksamma lokalt. 
Där kommer GIK in. I Lidköping 
sponsrar vi exempelvis Villa Lid-
köping, fotbollen genom LFK och 
tennisklubben.
Större delen av sponsring består 
i att Knockout Webbyrå utför de 
tjänster inom hemsidor och IT som 
de kan stå till tjänst med, så att för-
eningarna slipper att köpa in dem.
— Emellanåt är vi med ekono-
miskt. Ekronasmatcher, prisbord 
vid tävlingar och sponsorjippon. 
Lite blandat!
En naturlig fråga är varför Knock-
out Webbyrå sponsrar GIK när det 
finns mycket idrott i Lidköping, 
från högsta nationella nivå ner till 
regional nivå.

— Vi gillar hockey, GIK är ett bra 
lag, och Grästorp är en bra marknad 
som vi vill komma in på. Då är det 
naturligt att vi vill vara med där.
— Vi kommer gärna till Grästorp för 
att se om vi kan få igång ett samar-
bete där. Ingen kund är för liten eller 
för stor!

Grästorp

Micke Grönlund

Jonas Öhman
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Telefon 0512- 604 45 

Matchsponsor: Matchsponsor:

#56
Emil Andersson
Back • Moderklubb: Tidaholms HF



#95
Tim Brattström
Center • Moderklubb: Frölunda HC

www.linjemontage.se
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INSTALLATION • AUTOMATION • TELE / DATA • INSTRUMENT

Kompletta el- tele- automations- och
 instrumentanläggningar

Trollhättan   tel. 0520-999 00
Vänersborg  tel. 0521-660 00

Färgelanda tel.  0528-717 10
Munkedal tel. 0524-234 30 

GRÄSTORPS IK-
KUNGÄLVS IK

Körkort och handledarkurser
Moped, motorcykel och bilkörkort

Tel. 0514-106 40 • www.grastorpstrafikskola.se

Åse Viste Arena Onsdag 9 December 19:00

Augusti är en hektisk månad för 
många i trakten. Traktorer och 
skördetröskor går varma ute på 
fälten. Men hur får de egentligen 
sitt bränsle? Det är sällan man ser 
en traktor tanka på Gulf. Lasse 
Karlsson från Skaraborgs oljede-
på är en av dem som förser såväl 
lantbrukare som åkerier och entre-
prenörer med det viktiga bränslet.

1951 grundades familjeföretaget 
Skaraborgs oljedepå av Lasse Karls-
sons pappa. Lasse växte bokstavligt 
talat upp på oljeföretaget då han bod-
de bakom den gamla tappen i Stora 
Levene. Själv började han att arbeta 
på företaget som 15-åring. 2006 tog 
han över firman och fortfarande, 43 
år senare, brinner Lasse lika mycket 
för jobbet.
- Det finns inget slutdatum för jobbet, 
det är hälsan, inte almanackan som 
sätter stopp, berättar han.
Skaraborgs oljedepå är en av GIK:s 
sponsorer, och liksom med jobbet 
finns inga planer att sluta med det 
heller.
- Det ska jag vara livet ut. Jag tycker 
om lagsporter, de är viktiga för våra 
barn, där får de lära sig hur de ska 
fungera i samhället.

Det var en av Lasses söner som förde 
familjen till ishockeyhallen i Gräs-
torp, då sonen i unga år började spela 
i GIK.  
Livet som traktens lokalaste oljede-
påägare är hektiskt, framförallt under 
perioden från april fram till älgjakten 
i oktober. En stor del av företagets 
kunder är nämligen lantbrukare, vil-
ka även de har sin intensivaste period 
då. Bränsle ska finnas tillgängligt till 
traktorer och skördetröskor, och det 
fort när det krisar. Det är därför inte 
konstigt att Lasse inte haft en som-
marsemester på sju år; semestern får 
tas i andra halvan av året.
Även åkerier och andra entreprenö-
rer anlitar Lasse och hans företag. 
Bland annat Fazer kvarn, vars bageri 
eldas med pellets men som har en re-
servvärmare driven av olja. Tar oljan 
slut är det bra att ha snabba leveran-
törer:
- De ringde sju på morgonen en lör-
dag. Klockan åtta fick de oljan, säger 
Lasse och fortsätter:
- Vi säljer även till privatkunder som 
eldar med olja. Men den marknaden 
har minskat. Det är helt korrekt att 
man inte ska elda upp oljan utan byta 
där det går att byta.
Skaraborgs oljedepå kör med fyra 

tankbilar och säljer Sveriges största 
drivmedelstillverkares, Preem, pro-
dukter, allt från diesel till smörjmedel. 
Dessutom har de en bensinmack i ut-
kanten av Stora Levene. Lasse är själv 
en av de fyra lastbilschaufförerna.
- Jag stortrivs i en tankbil.
Även personalen verkar trivas på 
jobbet. Sedan 2001 har personalom-
sättningen nämligen varit noll och 

för Lasse är det viktigt att personalen 
har det bra, då blir nämligen resten 
av arbetet bra.
Hur hektiskt det än må vara att vara 
egenföretagare på traktens lokalaste 
oljedepå så vet Lasse hur en ledig 
lördag eller söndag kan tillbringas:
- Har jag inget på agendan så är det så 
klart hockey om jag kan komma ifrån.

LAGSPORTEN VIKTIG FÖR SKARABORGS OLJEDEPÅ

GIK finns på
Facebook     Twitter     Instagram

#grastorpsik
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Buss & Taxi i Grästorp AB

#91
Linus Almroth
Forward • Moderklubb: Boden HF

#92
Nils Ekblad

Forward • Moderklubb: GIK

#88
Rasmus Berntsson

Back • Moderklubb: GIK

Emma Hjorth
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Robin Adamsson

PAINTAB
En färgstark jubilar med tro på framtiden
GIK har många trogna företags-
sponsorer. Företag som ställer upp 
för klubben i vått och torrt och 
som gjort det under flera år. GIK-
tidningen har fått en pratstund 
med Mårten Mårtensson ägare 
och VD till ett utav dessa företag 
Paintab.

 Paintab eller Paintab Sverige AB 
som företaget egentligen heter är 
en målerifirma som bildades 2000 
utav Mårten Mårtensson och Mats 
Sörensen. Båda två hade under 
flera år innan företaget startades 
arbetat inom måleribranschen och 
när tillfället bjöds så valde de att 
starta eget. Sedan dess har det hänt 
mycket. Idag har företaget som är 
lokaliserat i Trollhättan 21 anställda 
målare samt en anställd på kontoret. 
Paintab vänder sig till både företag 

och privatpersoner men har 
framförallt nischat in sig på att 
skriva ramavtal med kommuner 
och fastighetsbolag, bland annat 
Grästorps kommun. 
Förutom måleri och tapetsering så 
utför även företaget klottersanering, 
taktvätt mm. Något som är mycket 
uppskattat bland Paintabs kunder.

Det händer även mycket inom 
målerifronten det kommer hela ti-
den nya material och miljökraven 
blir allt tuffare och kunder idag är 
mycket miljömedvetna så det gäller 
att hela tiden vara i framkant, testa 
och utvärdera så att vara målare 
idag är mycket svårare än det var 
förr i tiden.

Paintab har hela tiden haft som 
mål att utvecklas som företag och 

att varje år öka omsättningen, något 
som man hittills klarat av. För ett 
antal år sedan startades även ett dot-
terbolag till företaget: Paintab life, 
ett mindre fastighetsbolag som drivs 
parallellt med målerifirman.

I år fyller Paintab 20 år 
vilket skulle firats på oli-
ka sätt men tyvärr så sat-
te pandemin stopp för detta men det 
kanske blir ett 21 års firande i stället.

Mårten har även varit både hockey-
spelare och tränare i GIK. Under sin 
aktiva period som spelare var han en 
tuff back som allt som oftast vann 

utvisningsligan och som tränare 
har han tränat pojklag och juniorlag 
under ett tiotal år. Mårten går också 
och tittar på dagens GIK så ofta han 
kan så ishockey var och är fortfa-
rande ett mycket stort intresse.

På frågan varför 
Paintab väljer att 
sponsra GIK svarar 

Mårten: Det är mycket viktigt att 
det finns ett rikt föreningsliv för det 
har betytt oerhört mycket för mig 
under min uppväxt.

”Det är mycket viktigt 
att det finns ett rikt 
föreningsliv”

Mårten Mårtensson

Jordbruk | Skogsbruk 
Entreprenad | Trädgård

Odinsgatan 15 | 467 40 Grästorp | 0514-107 49

WWW.AXIMA.SE 
FACEBOOK.COM/AXIMAAB

#96
Dominik Michalica
Forward • Moderklubb: HK Dukla Senica

Joel Nyberg Lagl.Chrstopher Hamell
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Mattias Johansson Bingo-Åke

Tommy Charléz Ebbe Fransson

Jon Jespersgatan 3, 467 31 GRÄSTORP
Tel. 0705-738 190

Återvändare Niklas Nor in och Richard Russberg
Efter åtta säsonger i andra klubbar, 
varav de fem senaste i Vänersborg, 
vänder Niklas Norin åter till GIK och 
är en av de mest rutinerade spelarna 
i årets trupp, tillsammans med Emil 
”Löken” Andersson de enda spelarna 
i årets trupp som var med den första 
säsongen i Hockeyettan.
De började som det gör för många 
med att hans pappa tog med honom till 
Hockeyskolan (”Jag var väl fem och ett 
halvt år då), och intresset höll i sig.
Sommaren 2008, innan han började 
nian, fick Niklas och Jakob Wulcan 
träna med A-laget eftersom de var ut-
tagna till TV-pucken.
— Det var för att vi skulle få träning 
på is, säger Niklas. TV-pucken blev 
istället Rikspucken och det blev ock-
så ett antal matcher med A-laget. Yt-
terligare en säsong med flera matcher, 
och när GIK gick upp i Hockeyettan 
blev han en etablerad A-lagsspelare.
Efter två säsonger i A-laget lockade 
äventyret i form av en säsong i Hud-
dinge J20 Superelit.
— Det var väl ingen stor omställning 
så, men varje match fick man verkli-
gen vara på tå. Nästan alla lag hade 
näst intill landslagsspelare, jämfört 
med Hockeyettan där det finns många 
spelskickliga spelare med rutin.
Två säsonger i Nacka blev det också 
innan han flyttade hemåt och till-
bringade fem säsonger i Vänersborg.
Hur det är att spela i Hockeytvåan har 
Niklas en klar uppfattning om.
— Tvåan bli bara bättre och bättre i 
söder och vi spelar i den bästa Hock-
eytvåan-serien.
Till slut blev det GIK igen. Alla bitar 
föll på plats och så blev han pappa i 
somras.
— Adam (Schoultz) också, påpekar 
Niklas. Och skribenten anar att det är 
en del pappasnack mellan passen.
De som minns honom som junior, 
minns en ettrig spelare med hjärta 
som kunde användas i alla positioner. 

Han har utvecklats med åren.
— Jag är en tvåvägs ytterforward som 
(fortfarande, skribentens anmärk-
ning) gillar att vara med när det het-
tar till och som gillar att skjuta. Jag är 
ingen passningsspelare. Och om jag 
inte har en bra dag försöker jag ändå 
göra mitt bästa för laget-
Lite blygsam är han nog när det gäller 
passningar då det väger jämt mellan 
mål och assist.
— Sen har jag blivit utsedd till lag-
kapten. Det är stort och en ära att ha 
ett C på bröstet när man spelar för sin 
moderklubb.
— Hur länge jag håller på? Det får 
framtiden utvisa, men kroppen håller 
för flera år till!
Och kroppen har hållit bra tack vare 
att Niklas inte har tränat sönder den 
och alltid varit noga med att stretcha, 
ett tips som han gärna lämnar vidare.

Richard Russberg har tagit en an-
norlunda väg till GIK:s A-lagstrupp. 
Efter att ha provat spel med A-laget 
i en handfull matcher i Hockeyettan 
gick han till Trollhättan inför säsong-
en 2018-2019, blev kvar där i två sä-
songer och utvecklades.
Redan när han var 10-11 bestämde sig 
Richard för att ishockey var hans sport 
och tanken på att en gång spela med 
A-laget fanns nog med från början.
— Jag har alltid sett upp till de spe-
larna, det var dit jag ville komma.
De två åren i Trollhättan har gjort 
Richard gott. Han kommer tillbaka 
till GIK full av motivation.
— Man vill ju alltid spela för sin mo-
derklubb, det är det som är roligast. 
Jag ska göra mitt bästa.
Och tittar man på Elite Prospects är 
det bra nog. Även om Richard inte 
räds det fysiska spelet är han inte 
ofarlig framåt. Hur ser han på sig 
själv som spelare?
— Jag är en defensiv back som vilja 
bli mer offensiv och delta i anfallen. 
Jag tacklar gärna och gillar det fysis-
ka spelet.
Rickard betonar att det känns bättre 
och bättre för varje träning. Det är na-
turligtvis positivt när en återvändare 
känner så.
— Det är en bra känsla i laget. 
Det går inte att undvika att ta upp Co-
rona och hur det kommer att påverka 
säsongen.

— Det tråkigaste är att det inte blir nå-
got folk på läktaren. Man blir ju mer 
taggad när det är mycket folk där.
Richard och skribenten är överens om 
att med rätt inställning så går det att 
hantera även det.
Eftersom han har spelat två säsonger i 
Hockeytvåan Södra A och känner de-
lar av motståndet dristar sig skriben-
ten till att fråga Richard vad han tror 
om den kommande säsongen.
— På pappret ser vi bra ut. Jag tror att 
vi kan vara bland de två och det värsta 
motståndet kommer från något av Gö-
teborgslagen. Vi satsar givetvis uppåt.
— Att möta de gamla kompisarna i 
Trollhättan ska bli kul!

Niklas Norin

Richard Russberg

Antenn  AV-teknik 
Fibersvetsning

070-44 44 078
info@wertec.se

Jonas Öhman



Snabbast i världen
med maximal balans

Världens snabbaste balanseringspulver, 
EasybalancE, ger maximal balans 
av däck och fälg i varje ögonblick. 
Det gör körningen säker, men bidrog 
också till att Volvo Wild Viking nyligen 
slog världsrekord på sk. stillastående 
kilometern – med en topphastighet på 
240 km/h!

Safety Seal Europe AB | 0514-291 25
www.safetyseal.se

Boije Ovebrink
Wild Viking

ENKRONAN
är en sponsorprodukt för alla företag 
och privatpersoner.
Fördelen med Enkronan är att det är en 
relativt liten insats för sponsorn, men ger 
ett mycket stort bidrag till klubben. 
Under matchen betalar du och övriga spon-sorer 
entrén för all publik. 
Som sponsor betalar du 1 kr per åskådare. Max 
1100 kr / Enkrona.

GIK kansliet Tel. 0514-510 72
www.grastorpsik.se/enkronan

kan bli En miljon

=
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datavaxt.se  |  0514-65 02 00 FÖR EFFEKTIVA LANTBRUKARE

Dataväxt levererar lönsamma och tidsbesparande helhets  lös ningar 
för precisions odling för det moderna lantbruket. Med egen mjukvara, 
ledande GPS-teknik, märkes oberoende bransch kunskap och support 

i särklass är vi marknads ledare inom digitaliserad växt odling!

SNABBARE OCH ENKLARE 
JORDBRUK MED DATAVÄXT!

Mäjens
www.majens.seTILL OSS ÄR HELA 

FAMILJEN VÄLKOMMEN!

Telefon: 0514 - 10133
Från 2.Oktober på Oskarsgatan 26 (i gamla Postlokalen)

ENKR    NAN

0514-510 30

husetsmattochgott

Skaffa dig en  
personlig optiker.  
 

ALLA BEHOV ÄR INDIVIDUELLA, SÅ VÄLJ EN OPTIKER SOM SER 

JUST DIG OCH DINA BEHOV. KOM IN SÅ TAR VI HAND OM DIG.  

Hotellgatan 2. VARA 

0512-12150. vara@klarsynt.se 

www.dinogontjanare.com 

 

Hotellgatan 2. VARA
0512-12150 vara@klarsynt.se
www.dinogontjanare.com

Juniorsektion GIK
I år är vi ett år äldre och en mer erfaren J18 trupp
I fjol var vi en ung och oerfaren J18 trupp. 03 Spelarna som förstaårs juniorer tillsammans 
med A-pojkar gjorde då basen i laget. Inför kommande säsong är stommen i laget kvar, vi är 
fysiskt starkare och har en säsongs erfarenhet i bagaget. 
Efter att ha haft en tidig cup på hemma plan kan vi konstatera att spelarna är mer samspelta och 
finns där för varandra. Det märks att spelidén, power- och boxplay sitter mer i ryggmärgen.   Vi 
är ett tävlande lag som vill framåt, det ska bli kul att följa resa under säsongen. 
Inget J20. 
Trots glädjen över 3 nya spelare kan vi tyvärr inte ha ett J20 lag i serien säsongen 20/21. 
I grunden är vi för få spelare, vi har haft relativt små kullar aktiva -99 till-02. Detta har 
påverkat juniorverksamheten under flera år och i år gick det inte att bedriva två seriespelande 
lag på det antal spelare vi har i juniortruppen. 
Vår målsättning var att ha både J18 och J20 i seriespel. Många av våra spelare är målinriktade 
och vill spela mycket hockey. Vi har verkligen försökt att få till både J18 och J20. 
Under säsongsplaneringen har vi stött på ett flertal motgångar och med ett komprimerat 
spelschema, beroende på Corona, fanns det ingen möjlighet att ha ett J20 säsongen 20/21. Vi 
måste också se framåt, vara rädda om spelarna så de håller och fortsätter tycka att hockey är roligt. 
Spelarna med extra driv hoppas vi kan få sin utmaning inom vår egen förening genom att vara 
med A-laget vid tillfälle. Vi ser positivt på ett gott samarbete med dem och redan innan säsongen 
har börjat så har fler juniorer varit med både på träning och match jämfört med hela året i fjol.
Det kommer också finnas möjligheter till J20 spel med vår grannförening i Trollhättan. Ett 
samarbete tillsammans med dem och Uddevalla kan öppna upp för fler matcher för spelarna. 
Känns som det kan bli ett spännande juniorår trots allt. Vi har ett gäng framtida A-lagspelare 
i truppen. Vi har även några spelare som kommer överraska och göra stora framsteg. Det är 
det som är den stora charmen med juniorhockey, du vet inte vem, bara att några kommer 
överraska och lyckas.

Facebook     Twitter     Instagram

#grastorpsik

Tel: 0514-77 10 20 | hej@eventtalt.se | Odinsgatan 13, Grästorp
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Tel. 070 516 07 63
"Glassen som kittlar smaklökarna"



Viss utrustning finns att låna!

Ansvarig: Kjell Andersson 070-557 66 23
Kanslit: 0514-510 72

Gunder Andersson
Bygg och Kakel 

samt fastigheter

0730-43 17 97

Svensktillverkade kvalitetsprodukter för 
Lantbruk, Skogsbruk och Uppvärmning

Industrigatan 3    467 40 Grästorp
Tel:0514-10505    www.sonnys.se

Vara 0512-74 51 00

Vi kan inget om hockey men vi kan Dina ögon! 

Facebook     Twitter     Instagram

#grastorpsik
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Alla är välkomna 
till Hockeyskolan

lördag 10 oktober 
kl. 10.00 - 11.00
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Nossan
Ljuspromenad

3 - 10
oktober2020

KL 18:00- 22:00

CORONA-AVSTÅND!



Tel. 0514-401 60

Bli Guldkund!
– enkelt och lönsamt.
20 % rabatt på dina försäkringar.
Plus förmåner.

LIDKÖPING 0510-777 220

VARA 0512-797 270

lansforsakringar.se/skaraborg

070-190 09 60         www.japit.se

URBAN O REINE
BILVERKSTAD AB

Tel. 0514-519 45

Gräset är grönare
i Grästorp!

Vi erbjuder en tillvaro med mer 
livskvalitet, utmärkta idrottsmöjligheter 

och ett sprudlande föreningsliv! 

www.grastorp.se

Svarvargatan 6, 462 56 VÄNERSBORG
Telefon: 0521-26 26 40, E-post: info@cela.nu

Ungdomssektionen 
2020/2021
Gik:s ungdomar går en mycket spännande sä-
song till mötes
Svenska Ishockeyförbundet har utvecklat nya 
spelformer för att optimera utvecklingen och 
utbildningen av unga spelare. Rent praktiskt 
innebär det att barn och unga kommer att spe-
la hockey på mindre ytor längre upp i åldrarna. 
Förhoppningen är att barn och ungdomar ska 
utvecklas till mer problemlösande och tekniskt 
skickliga spelare. Det möjliggör också för fler 
att spela längre upp i åldrarna, än vad som är 
fallet idag. Inom svensk ishockey finns idag en 
stor skillnad på i vilken ålder som spelare går 
upp till att spela 5 mot 5 på helplan.
- Jag skulle vilja säga att äntligen låter vi barnen 
spela riktig hockey med deras bästa för ögo-
nen, både sett till glädje, utveckling och läran-
de. Vill vi bli ännu bättre på spelarutveckling i 
Sverige måste vi ha ett öppet sinne inför vad 
som är bäst i olika skeden av en hockeykar-
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riär. Genom att dra ner på yta och deltagare på 
isen så skjuter puckkontakter och andra hock-
eyrelaterade aktioner i höjden. Vilket såklart 
utvecklar, men också skapar en roligare sport.
Vi välkomnar vårt nya lag TEAM 12 till ung-
domssektionen då det är denna årskull som 
startar som lag i år. Går barnen och funderar 
på ishockey är det aldrig försent att börja, sär-
skilt inte nu med de nya spelformerna.
Vår hockeyskola i år är för åldrarna 2013-2016, 
vi kommer följa samma koncept som vi gjort 
dvs. ett kravlöst och lekfullt lärande. Hockey-
skolan startar den 10/10 klockan 10
Ungdomssektionen välkomnar alla gamla 
som nya tjejer och killar till en ny säsong med 
många glada miner och minnen

Johan Kylbrink

Målvaktstränare Mattias Johansson



ÖMTÅLIG
Vår barn- och ungdomsförsäkring gäller vid 
både sjukdom och olycksfall och innehåller 
många ersättningar för olika händelser i livet 
– små som stora. 

Vara 0512-105 00 • dina.se

VILL NI SYNAS 
TILLSAMMANS MED GIK?

 KONTAKTA
MARKNADSSEKTIONEN

TEL. 0514-510 72

Öppet: Måndag-Söndag . . . . .08.00-22.00
 
 Telefon 0514-589 99

Länets största yrkesbutik,
nu ännu större!!

w
w

w
.r

yd
en

s.
n

u

MATGLÄDJE PÅ HEMKÖP
Vi tycker att mat är bland det 

roligaste som finns och det hoppas vi 
att du märker i vår butik.

Det ska också löna sig att tycka om bra mat

Grästorp

Onsdagen den 25 november 
är vi matchsponsor GIK - Mölndal Hockey
Håll utkik efter mer information inför matchen

Nu även E-Handel på Hemköp.se

”DET LÖNAR SIG ATT VARA BONUSKUND”

ÖMTÅLIG
Vår barn- och ungdomsförsäkring gäller vid 
både sjukdom och olycksfall och innehåller 
många ersättningar för olika händelser i livet 
– små som stora. 

Vara 0512-105 00 • dina.se
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info@eventsport.se  |  073-038 33 97


