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Klubbchefen har ordet
Säsongen 21-22 är här, och sällan har jag sett fram emot en
säsong så mycket som jag ser fram emot denna. I skrivande
stund har vi nyligen nåtts av beskedet att restriktionerna
kring besöksantal på idrottsevenemang kommer hävas i
slutet av september. Det känns helt fantastiskt att återigen
få hälsa alla välkomna till vår fina arena, utan att behöva
begränsa glädjen som idrotten för med sig till några få
besökare. Idrotten är till för alla, och äntligen kommer vi
alla ha möjlighet till den gemenskap som finns i ishallen.
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Spelprogram hösten 2021
hemmamatcher i Åse & Viste Arena
Datum

Tid

Motståndare

Matchsponsor

Onsdag 6 okt

19:00

Trollhättans HC

Åse Viste Sparbank

Onsdag 13 okt

19:00

Bäcken HC

VSAB

Fredag 15 okt

19:00

Kungälvs IK

Axima

Söndag- 22 okt

16:00

Vänersborgs HC

Grästorps Järnhandel

Söndag 31 okt

16:00

Stenungsund HF

Emil Lundgren

Fredag 5 nov

19:00

IF Mölndal Hockey Linjemontage

Onsdag 17 nov

16:00

Hisingens IK

Sparlunds Buss & Taxi

Glädjande under förra säsongen var att barn- och ungdomsträningarna i stort sett kunde
hållas som vanligt. Med undantag för några veckor under vintern så fick våra unga
möjlighet till fysisk aktivitet, gemenskap och umgänge trots det rådande läget.

Onsdag 1 dec

19:00

Trollhättans HC

Hemköp

Onsdag 8 dec

19:00

Bäcken HC

Vinninga Cement

Inför kommande säsong är vårt representationslag väl rustade. Vi har fått behålla
många spelare från ifjol och har kunnat bygga vidare på det och skapa kontinuitet.
Försäsongen har hittills sett väldigt fin ut och vi har vunnit många träningsmatcher.
Detta i kombination med en tränarduo som har ett helhetstänk, en seriositet och hög
ambitionsnivå tror jag kommer kunna ta oss långt.

Söndag 12 dec

16:00

Kungälvs IK

Gulf

Söndag 19 dec

16:00

Vänersborgs HC

Eventtält

Förra säsongen minns vi nog alla. Redan under hösten fick säsongen avslutas på grund
av de stränga restriktioner som då gällde. För oss som älskar idrott var det såklart en
stor sorg. Beslutet var givetvis fullt förståeligt under de omständigheter som då rådde i
samhället, men likväl ett hårt slag mot vår klubb och mot idrottens gemenskap.
Vi i Grästorp IK hade förmånen att kunna anordna Kempe-inspiration, Västergötlands
TV-pucksläger och Föreningscupen i höstas innan vi tvingades stänga verksamheten
helt. Dock anpassades evenemangen självklart för att kunna genomföras smittsäkert
sätt. För klubbens ekonomi det gångna året var dessa evenemang av stor betydelse, och
jag är mycket glad över att det gick att hålla dem trots det rådande läget.

Jag vill med detta önska alla VARMT VÄLKOMNA TILLBAKA till Åse & Viste Arena!
Väl mött!
Joakim Nilsson
Klubbchef
Grästorps IK

Varmt välkomna!
GIK finns på
Facebook

Twitter

Instagram

#grastorpsik
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#1
Adam Schoultz

#5
Reid Yochim

Åse Viste Arena Onsdag 6 oktober 19:00

GRÄSTORPS IKTROLLHÄTTANS HC

VILL NI SYNAS
TILLSAMMANS MED GIK?
KONTAKTA
MARKNADSSEKTIONEN
TEL. 072-332 69 84

Matchsponsor:

Tore Johansson
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Forsells Mekaniska

#7
Carl Andersson
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i pension blev Fredrik Johansson och
min bror Sören delägare.
Företaget har en bra mix av små
och stora kunder och bland de
namnkunniga märks Atlas Copco och
Parker Hanifinn. Det borgar också för
en stabilitet, men visst har Forsells
Mekaniska märkt av att det varit tuffare
sen förra våren.
— Vi minskade vår omsättning med
ett par miljoner, men någonstans i mars
vände det och det rejält, säger Joakim.
Jag tror att från mars och fram till
idag har vi haft en bättre omsättning
alla månader än vid
motsvarande period ifjol.
Företaget växer, men i
lagom takt.
— Vi har aldrig köpt två,
tre maskiner och anställt en massa folk.
Utan köpt nya maskiner med tre-fyra
års intervall.
— Vi har växt i takt med kundernas
förtroende, fyller Fredrik i.
Ett problem när det gäller att växa
är att det är svårt att få tag i utbildad
personal. Skribenten och delägarna är
eniga om att det är synd att få ungdomar
vill satsa på en yrkesutbildning inom
verkstadsindustrin.
— Vi har haft en hockeyspelare här i

nio år nu, säger Joakim. I år är det två,
för vi konstaterade att vi behövde ha en
gubbe till.
— Fredrik och jag får ställa åt dem, sen
står de och kör tills det är dags att gå
hem.
En typ av sponsring kan man tycka,
och en win-win situation. Forsells
Mekaniska får behövlig personal och
GIK meningsfulla arbeten till inflyttade
spelare. Men vad tjänar ett företag med
sina kunder inom verkstadsindustrin
på att sponsra ett lag i Hockeytvåan?
För Joakim är det lätt att vara med
och sponsra. Efter sin
egen spelarkarriär har
han lagt ned ett gediget
ideellt arbete inom GIK,
på senare år främst inom
sportsektionen med att sy ihop en bra
spelartrupp.
— Det ger inte en krona kommersiellt,
men mycket goodwill.
Fredrik, bosatt i Nossebro, och utan
egentlig anknytning till Grästorp och
GIK ser på det på samma sätt.
— Det är viktigt för oss att vara med, för
det är viktigt med ett bra föreningsliv
i byn. Och i längden gynnar det oss
också.

”FOKUS PÅ
KVALITET”

Grästorps äldsta tillverkande företag, känt för båtmotorer och mycket
annat, började som yrkesskola för drygt hundra år sedan. Med modern
maskinpark, kunnig personal och fokus på kvalitet har Forsells Mekaniska
all anledning att känna tillförsikt en bit in i sitt andra århundrade.

#10
Kaspian Karlsson

PROGRAMTIDNING

— Företaget har varit inriktat på legoarbeten sedan 1975, och gick över till i
huvudsak CNC-maskiner samtidigt som jag började 1987, säger huvudägaren
Joakim Persson. 1992 gick jag in som delägare och 2009 när Bengt Wulcan gick

Åse Viste Arena Onsdag 13 oktober 19:00

GRÄSTORPS IKBÄCKEN HC

Matchsponsor:

GIK finns på
Facebook

Twitter

Instagram

Grästorps Begravningsbyrå
Oskarsgatan 26, Grästorp
tel. 0514-102 33
Din lokala Begravningsbyrå
Verksam i Grästorp sedan 1958
Innehavare: Ove Branell, Vara

#grastorpsik

Garantin
för rätt
hjälp

Auktoriserad av Sveriges Begravningsbyråers Förbund
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#14
Toni Lampo

#17
Tobias Henriksson

Åse Viste Arena Fredag 15 oktober 19:00

GRÄSTORPS IKKUNGÄLVS IK

Den kompletta betongvaruleverantören

0514 - 10525 www.grastorpsenergi.se

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

Matchsponsor:
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Gustav är redo
att ta nästa steg

#19
Cooper Leitch

#20
Gustav Svensson
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Det finns många lovande unga spelare i GIK:s organisation. En gemensam faktor för de flesta av dem är
att de har börjat sin hockeykarriär
i skridsko och hockeyskolan. En av
dem som verkligen lyckats och gått
hela vägen från hockeyskolan till Alaget är Gustav Lundmark

Han blev positivt överraskad då han
fick chansen och blev erbjuden ett Alagskontrakt och försäsongen har gått
över förväntan. Det var en stor skillnad
att börja träna med seniorlaget för det
var mycket nytt att tänka på och allt går
mycket fortare och träningarna är mer
matchlika än vad de varit tidigare.

Gustav är 17 år och har spelat ishockey
sedan han var fyra år. Han har alltid
varit GIK trogen och spelat i GIK:s
ungdomslag och juniorlag. Redan förra
säsongen fick han hoppa in i A-laget
men det är först i år som han fått ett Alagskontrakt fullt ut.

Gustavs egen målsättning inför årets
säsong är att utvecklas så mycket som
möjligt samt att göra allt för att lagets
målsättning, att gå upp i Hockeyettan
blir verklighet.

2021/2022

Gustav är forward och en riktig slitvarg, han är stark med bra teknik och
spelsinne och han gillar att träna vilket
han gör 4 till 5 gånger i veckan. Han
tycker själv att han fick sitt genombrott
då han spelade med juniorlaget för det
var där hans skridskoåkning och styrka
blev mycket bättre.

#29
Linus Roos

Åse Viste Arena Fredag 22 Oktober 19:00

GRÄSTORPS IKVÄNERSBORGS HC

#21
Victor Sandström

Matchsponsor:
Gustav Lundmark

Vill ni synas
tillsammans
med GIK
kontakta
marknadssektionen
telefon 072-332 69 84
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Åse Viste Arena Söndag 31 Oktober 16:00

GRÄSTORPS IKSTENUNGSUND HF
HYRMASKINER
Se vårt hyrsortiment på
gulfgrastorp.se

DÄCKVERKSTAD
Däck i alla prisklasser
Däckhotell

Matchsponsor:

AUTOMATTVÄTT
Program med
& utan borstar
Du väljer!

GULF GRÄSTORP
0514 - 102 48
Vardagar 6-22
Helg 8-22
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Tränarduon inför

säsongen 2021-2022

#35
Simon Zurawski

#51
Petr Chaloupka
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Säsongen 2020-2021 blev inte helt oväntat kort. Men inget ont som inte har något
gott med sig, man kan betrakta den som en
del av en lång försäsong inför den aktuella
säsongen, om än med ett långt uppehåll
mitt i. Eller om man så vill, ett lyckat delprojekt på vägen tillbaka till Hockeyettan.
— Vi har utvärderat och tagit en del tuffa
beslut, och roliga, framför allt vad gäller
truppen, inleder Robin Adamsson och andas tillförsikt inför kommande säsong.
— Vi satte tidigt en plan för hur vi ville
träna under sommaren, eftersom vi behövde vara bättre tränade i starten av
säsongen än vad vi var i fjol. Det gäller
främst den fysiska träningen, och spelarna
har svarat bra
— Det har inte varit lika lång startsträcka
som förra året, förklarar Christopher Hamell. De flesta spelarna är kvar sen i fjol
och vet vad det handlar. Sen har det tillkommit en del nya också.
— De har vi haft ett snack med innan de
kom hit. De har fått vår playbook, så att de
kan grunden.
Ett led i att vara bättre förberedda än i fjol
har varit att spela fler och tätare träningsmatcher.

— Vi kände att vi klarade av det och då
ville vi göra det, säger Robin Adamsson.
Det är ingen tvekan om att laget kommer
bättre förberett inför årets säsong och när
skribenten frågar Robin vad slutmålet är
svävar han inte på målet när han svarar:
— Hockeyettan. Annars ska vi inte ha det
här jobbet.
Christopher Hamell är nöjd med inledningen av årets säsong.
— Jag tycker att vi har hittat en hög lägsta
nivå. Vi har inte varit uppe på vår högsta
nivå än, men det känns skönt att det finns
sparkapital att ta av.
En tidigare tränare i GIK, under åren i
Hockeyettan, sa en gång att det är de poäng man tar när man inte spelar riktigt bra
är de man vinner en serie på. Det verkar
som årets tränarduo håller med.
— Har vi en hög lägsta nivå, kan vi hitta
ett sätt att vinna matcher. Det är det, och
poängen, som är det viktigaste. Hur vi
kommer dit är sekundärt, det blir inte så
snyggt alla gånger. Det är ju ändå människor som vi jobbar med, fastslår Robin
Adamsson.
Skribenten undrar om det finns någon spelare som har höjt sig på ett oväntat sätt?

— Vi vet vilka spelare som har kommit
hit och vilka vi har kvar; det är välscoutat.
Det är inget som direkt överraskar, vi vet
vad vi skulle få och det har vi fått. Gruppmässigt ser det bra ut, de har kul ihop men
har en hög kravbild och respekterar varandra.
En naturlig följdfråga är om hur man är
säker på att de spelare som kommer från
andra ligor och hockeykulturer passar in?

Tel. 0514-511 11

Buss & Taxi i Grästorp AB

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

— Det är alltid en chansning, oavsett om
det är en svensk eller utländsk spelare, säger Christopher Hamell. Man gör alltid en
bra backgrundscheck. Ett par, tre samtal
till tränare, medspelare och motspelare
och så vidare. Den bilden har stämt bra.
Tränarna och skribenten förenas slutligen
av en önskan om en bra säsong med riktig
hockey inför publik.
Jonas Öhman

#58
Joacim Hägg

#59
Carl Dahlin

Robin Adamsson och Chrstopher Hamell

Facebook

Matchsponsor:

IF MÖLNDAL HOCKEY

2021/2022

GIK finns på

Åse Viste Arena Fredag 5 November 19:00

GRÄSTORPS IK-

PROGRAMTIDNING

Twitter

Instagram

#grastorpsik
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Åse Viste Arena Onsdag 17 November 19:00

GRÄSTORPS IKHISINGENS IK

E. LEVENSKOG REDOVISNING AB
www.levenskog.se

Matchsponsor:
Buss & Taxi i Grästorp AB
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Smått och Gott

#61
Fredrik Holberg

#67
Gustav Lundmark
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Smått och Gott har funnits sedan 1986 med
olika ägarkonstellationer. Nuvarande ägare,
Mia Egert, har ägt företaget i drygt tre år. I
början var inriktning främst på barnkläder,
numera är sortimentet mångsidigt och omfattar dam-, herr- och barnmode; samt skor och
heminredning.
Mia har tidigare varit delägare och att hon tog
över som ensam ägare är inget hon ångrar.
— Det har gått jättebra och är kul.
Grästorp och kvalitetsmode hur fungerar det?
— Det går bra, sen har vi ett urval där man
kan köpa billigt också. Vi har produkter i alla
prisklasser.
Skribenten vill gärna tro att kunderna i huvudsak finns i Grästorp med omnejd, men till
Smått och Gott kommer folk från i det närmaste hela Västsverige.
— Vi ligger strategiskt väldigt bra vid vägen.
Det är många som åker igenom, de ser oss och
kommer in. Vi har nya kunder varje dag.
— Det går från mun till mun och sprider sig.
Och så jobbar vi mycket med service.
Postorder finns förnärvarande inte. Det har
funnits tidigare, men är dyrt om man ska tillhöra någon av de stora kedjorna.
Det senaste dryga ett och ett halvt åren har varit en prövning för många, företag så väl som
privatpersoner. Mias kommentar ur Smått och
Gotts perspektiv förvånar och gläder.
— Det har varit jättebra och vi ökar. Jag tror
att folk vill komma ut på landet, de vill inte gå
i köpcentra eller i centrumbutiker.

Åse Viste Arena Onsdag 1 December 19:00

GRÄSTORPS IKTROLLHÄTTANS HC

Matchsponsor:
Grästorp

— Vi har stora och satsar på service. Hos oss
behöver folk inte trängas.
Planer för framtiden finns.
— Vi vill växa och bli större. Vi vill ha nya
kunder som kommer till oss och att de gamla
hittar mer hos oss.
Så till den obligatoriska frågan; vad ger
idrottssponsring Smått och Gott? Är det bara
goodwill eller ger det något kommersiell?
— Jag tror mest att det är goodwill. Jag vill
gärna sponsra GIK för att de ska finnas kvar,
vi är ju intresserade av idrott här i Grästorp,
och då vill jag vara med och hjälpa om jag kan.
— Aktiviteterna gör även att det kommer folk
till Grästorp och en del hittar hit.
Till sist undrar skribenten om Mias tid räcker
till något annat än att driva butiken?
— Jag har väldigt lite fritid just nu. Butiken
är stor och kräver ordning och reda. Och så
har jag barn!

PROGRAMTIDNING
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TRIPLE HEART

PARTNERS

#71

Alexander Liljedahl

ÖMTÅLIG

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

Buss & Taxi i Grästorp AB

Vara 0512-105 00 • dina.se

#81
Marek Rubner

Mia Egert

GIK finns på
Facebook

Twitter

Instagram

#grastorpsik
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Åse Viste Arena Onsdag 8 December 19:00

GRÄSTORPS IKBÄCKEN HC

Matchsponsor:

Telefon 0512- 604 45

GRÄSTORPS

ISHOCKEYKLUBB
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Industrihallsbyggarna tillbringar fritiden i ishallen
- Vi har haft fullt att göra från första dagen, det problem vi har är att materialet
har blivit svindyrt nu.
För tillfället är JTG anlitade av Ranaverken för att medverka tillsammans
med andra företag i byggnationen av
en fabrik åt en stor svensk matproducent. Att bygga en industrihall kan ta
I månadsskiftet april/maj i år star- allt mellan två veckor och två år, berättade JTG Invets AB sin verksamhet i tar Joakim. Denna hall i de arbetar med
Grästorp. Företaget består av Joakim nu ska stå färdig i höst.
Berntsson, Tommy Charlez, Thomas
Uppström, Gustav Knutsson och deras I skrivande stund är JTG inriktade på
att arbeta åt företag som anlitar dem
tre anställda.
Att starta ett företag under en pandemi för diverse byggnationer av stålhallar.
kan verka dumdristigt, men för JTG Framtidsplaner finns, bland annat att
har jobben kommit som en strid ström. utöka byggandet till att även montera
Kanske inte så konstigt när man arbetar villor, och att köpa in egna maskiner
som behövs för arbetet. De har också
i ett hantverksföretag.
- Vi bygger industrihallar, förklarar utvecklat verksamheten genom att
styrelseordföranden och vd:n Joakim starta en plåtverkstad i lokalerna på
Plogvägen. Där bockar de diverse plåtBerntsson.
beslag åt kunder och så småningom
Joakim arbetade tidigare i branschen kommer det finnas försäljning av plåt,
och beslöt sig för att till sist starta eget plåtskruv och liknande.
tillsammans med sina kamrater, och
som tidigare nämnt visade det sig vara Att stötta GIK är ett självklart val för
killarna på JTG invest AB.
ett bra skrå att satsa på.
Att montera industrihallar är vardag
för JTG Invest AB. Men fritiden tillbringas i ishallen för många på företaget:
- Vi är så involverade. Jag är materialare och är i ishallen varje dag efter
jobbet, säger JTG:s Tommy Charlez.

#88
Rasmus Berntsson

#90

Kristoffer Mourujärvi

GIK finns på
Facebook

Twitter

Instagram

#grastorpsik
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- Vi är så involverade. Jag är materialare
och är i ishallen varje dag efter jobbet, sex
dagar i veckan, säger Tommy Charlez.
- Du är ju nästan där mer än spelarna,
fyller Joakim skämtsamt i.
Både Tommy och Joakim har själva spelat i GIK och nu har deras barn tagit över
hockeyklubban och spelar i klubben.

- Har man inget att göra så är man där
nere i ishallen, det blir en liten livsstil
- Det var inget att diskutera när vi starta- när barnen håller på med hockey.
de företaget, vi skulle sponsra GIK. Det

Jesper Kulin, Joakim Berntsson, Thomas Uppström och Tommy Charlez arbetar på det
nystartade företaget JTG Invest AB. Att stödja GIK är en självklarhet för dem.

Åse Viste Arena Söndag 12 December 16:00

GRÄSTORPS IKKUNGÄLVS IK

Matchsponsor:
Grästorp

är viktigt för att hålla i gång våra ungdomar och för att de ska ha en fritidssysselsättning, där spelar GIK en stor roll,
säger Joakim.
Även för vuxna och anhöriga är GIK
viktigt:

Körkort och handledarkurser
Moped, motorcykel och bilkörkort
Tel. 0514-106 40 • www.grastorpstrafikskola.se
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GRÄSTORPS IKVÄNERSBORGS HC

Kompletta el- tele- automations- och
instrumentanläggningar
tel. 0520-999 00
tel. 0521-660 00

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

#92
Nils Ekblad

Åse Viste Arena Söndag 19 December 16:00

INSTALLATION • AUTOMATION • TELE / DATA • INSTRUMENT

Trollhättan
Vänersborg

#91
Linus Almroth

www.linjemontage.se

Matchsponsor:
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Autohallen

Ett mecka för veteranbilsentusiaster

Christopher Hamell

Robin Adamsson

Många är det som har varit på fest
på Stället som var en danslokal i Tengene strax utanför Grästorp. Sedan
flera år är Stället nedlagt men nu har
byggnaden fått nytt liv igen och detta
genom Daniel Olsson som gjort ett
fantastiskt jobb och gjort om fastigheten till försäljning av veteranbilar.

Under dessa år har även antalet anställda gått från 1 till 28 stycken så Daniels
koncept har verkligen varit lyckat. Men
Daniel har en dröm som han vill förverkliga så 2020 sålde han bilfirman i
Stenungsund för att starta upp Autohallen i Grästorp där han vill lägga all sin
energi på att sälja veteranbilar.

Bilar har alltid varit ett stort intresse
för Daniel vilket gjorde att han började som försäljare på Börjessons bil i
Alingsås i slutet av 90-talet. Efter några
år blev han övertalad att börja arbeta
på Anderssons bil i Stenungsund som
sålde Skoda. Det gick mycket bra för
Daniel och då Anderssons bil blev till
salu var han inte sen att haka på det och
2005 köpte han företaget och blir sin
egen. Nu händer det verkligen mycket
det byggs en ny verkstad och några år
senare utökas lokalerna och företaget
börjar även att sälja Mazda och Seat.
Efter att Autohallen i Stenungsund blir
auktoriserad märkesverkstad blir de
även en verkstad för Volkswagen.

I april 2020 köpte han Stället och tillsammans med SJ Bygg börjar den omfattade renoveringen av fastigheten.
Daniel gör mycket av jobbet själv och
tanken är att allt skall stå klart ett år
senare. Sagt och gjort allt går enligt
tidsschemat och detta trots att utställningshallen byggs ut och blir betydligt
mycket större än vad som var tänkt
ifrån början. I april i år hade Daniel
invigning av Autohallen Hot Rod &
Classics och sedan dess har kunderna
kommit från när och fjärran för att
köpa och titta på fantastiskt fina bilar.
Daniel har inriktat sig på verkligt stiliga exemplar av framförallt amerikanska bilar från 50 och 60-talet.
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En biltyp som verkligen ligger Daniel och titta man behöver inte alls vara
varmt om hjärtat är Hot Rods som är en potentiell köpare utan är man inen ombyggd amerikansk öppen bil. Se- tresserad av att se riktigt fina gamla
nare används begreppet mer brett och bilar så är det bara att komma förbi.
innefattar då även täckta vagnar. Daniel
har själv byggt fyra Hot Rod
Daniel är även intresserad
som alla har gått till försälj- ”Alla är
av sport och när han var
ning.
välkomna hit yngre spelade han fotboll
och golf och hans söner
och titta”
Vad det gäller framtiden för
Anton och Wiktor har speAutohallen så har Daniel enormt myck- lat hockey i GIK:s ungdomslag. Daet idéer vad som skall hända. Han vill niel går också så ofta han kan och titordna event och utställningar av bi- tar på när GIK spelar. Han tycker att
lar men även marknadsföra Autohal- det är mycket underhållande och sätter
len på olika bilträffar mm. En sak som värde på att bjudas på så bra hockey
Daniel påpekar är att alla är välkomna på nära håll.

Mattias Johansson

Stefan Bodhall

Tommy Charléz

Daniel Olsson framför en av sina bilar

Är matinspirationen
ute på hal is?
Jordbruk | Skogsbruk
Entreprenad | Trädgård
Odinsgatan 15 | 467 40 Grästorp | 0514-107 49
WWW.AXIMA.SE
FACEBOOK.COM/AXIMAAB

Vi på ICA Supermarket Grästorp hjälper dig gärna
med hela veckans mat – från vardag till fest!

Varmt välkommen /Ulrika med personal
Mån-fre 7–22 • lör-sön 8–22
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GIK

finns på
Facebook

Twitter

Instagram

#grastorpsik

Antenn AV-teknik
Fibersvetsning

070-44 44 078
info@wertec.se

Återvändare

Tobias Henriksson

Han kom till GIK som förstaårssenior inför säsongen 2018-2019 och
växte snabbt i seniorkostymen. Det
blev två säsonger med imponerande
poängsnitt, innan Mörrum lockade
med spel i Hockeyettan.
Efter ungefär halva säsongen var han
tillbaka i GIK när säsongen i Hockeytvåan var färdigspelad. Nu är det
GIK som gäller, och vi kommer att
få se honom sprida glädje med hockeygodis och med sin smittande personlighet i många säsonger.
— Trevlig by, många polare här och
trevlig hockey.
Tobias Henriksson ger skribenten
tre skäl till att återvända hit och han
fortsätter:
— Det var inte kul att det blev så
långt uppehåll. Är det vinter vill
man ju lira hockey.
Skribenten är övertygad om att Tobias och resten av laget kan vända
längtan och frustrationen till något
positivt.
Tycker han att det är någon skillnad
på årets GIK och på laget som det
var förra gången han var här?
— Det är rätt mycket det samma.
Fast det är ju klart att det är nya tränare som vi spelar på ett annat sätt.
— Nu sätter vi mycket forecheck
på motståndarna och det är kul; åka
mycket skridsko, det passar mig.
På frågan om han är en bättre spelare, nu än förra gången han kom hit
svarar Tobias att skillnaden är rutinen. Vilket skribenten tolkar som

att han är en fullvuxen seniorspelare, som på frågan om vad han tillför
laget svarar:
— Glädje. Ett leende på läpparna.
Vilket kanske inte låter så hockeymässigt, men kan tolkas på olika
sätt. En glädjespridare i omklädningsrummet, ja, men också en med
positiv energi på isen; en som aldrig
ger sig och inte deppar ner sig av
motgångar.
— Efter en förlust får man vara lite
förbannad.
Och om laget tycker han:
— Det känns bra. Nu väntar vi bara
på att serien ska dra i gång.
En tuff serie, när målet är att nå
Hockeyettan.
— Det blir det, men mycket roligare
om vi lyckas!
Jonas Öhman

Jon Jespersgatan 3, 467 31 GRÄSTORP
Tel. 0705-738 190
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Juniorsektionen GIK
Historiskt samarbete

Även Inför denna säsongen stod vi vårt J18 lag i div. 1, det var av högsta
inför samma problematik som de prioritet. Samt att kunna erbjuda alla
senaste säsongerna. För få spelare för spelare i föreningen matchspel.
att driva ett hockeylag.
Vi har sökt samverkan med flertal
Vi har lärt oss av tidigare år att vi inte olika föreningar inom Skaraborg. A1
kan driva lag med för få spelare. Skador, och J20 fick vi napp relativt snabbt i
sjukdomar och inte minst bristande Lidköping. Vi hade Samverkansmöte
motivationen blir under säsongen och allt kändes mycket bra inför
märkbara. Vi vill driva en juniorhockey säsongen. Tyvärr fick HCL flera
där spelarna håller och är motiverade, avhopp på spelare i J20 och valde då
där spelarna tycker det är roligt att att inte anmäla något J20 till serien. Ett
komma till hallen och lira hockey.
bakslag som kom i ett sent skede som
varken vi eller HCL kunde förutse.
Det är en stor utmaning med för Vi är i skrivande stund på gång med
få spelare, men det är roligt att de att kunna erbjuda våra J20 spelare
spelare vi har är duktiga, hängivna matchspel i ett lag ihop med THC och
och är träningsvilliga. Vi har en bra Uddevalla.
verksamhet i GIK vilket inte minst
visar sig i att vi inför säsongen levererat Gällande J18 var det trögt, många
spelare till flera stora klubbar så som föreningar runt om var rädda att
Rögle, Brynäs och Frölunda.
förlora sin bredd hockey och vill inte
spela på div.1 nivå. Vi förstår dem och
Vår ambition är att driva en hade gärna sett ett treparts samarbete
juniorverksamhet
som
utvecklar där vi gemensamt kunde bedriva ett
hockeyspelare och hockeylag med god J18 div.1 och ett J18 div. 2. Kanske är
kvalité. Vi vill i egen regi driva både ett det så vi små föreningar måste jobba i
J20 lag och ett lag i J18 div. 1. Vi insåg framtiden, att samverka än mer.
tidigt att vi inte kommer ha underlag Resultatet av årets arbete är historiskt!
för båda under säsongen 21/22. Vår Vi är otroligt glada för att kunna
målsättning blev istället att bibehålla samarbeta med Vänersborg (VHC).

Det var nog några horn i pannan som
vi fick besegra inom båda föreningarna
innan det blev verkligheten. Nu ser vi
till spelarnas bästa, deras utveckling
och inte till vilken färg man har på
tröjan. VHC har 6 platser i GIKs J18
div.1 lag, spelarna tillsamman med
VHC coachen Emil Zingmark hoppas
vi kommer känna sig välkomna till oss
och vårt nu gemensamma J18 lag.
Hur kommer det gå då? Vi kommer
vara ett lag att räkna med. Kanske
behöver vi spela ihop oss lite men vi
har många kvaliteter inom laget och
gör alla spelare sitt jobb har vi hög
högsta nivå.
Lärdomar vi tar med oss är att allt är
föränderligt men ingenting är omöjligt.
Vi vill också lyfta det stödet vi har fått
både av Sportsektion och av styrelsen.
Det visar på att vi är en och samma
förening där vi hjälps åt.
Samverkan mellan A-lag och juniorlag
fungerar bra genom intresserade tränare
och en god kommunikation dem i
mellan. Det gör att våra juniorer får
chans både till träningar och i vissa fall
matcher med A-lags spel.
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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

0514-510 30

husetsmattochgott

ENKR NAN
kan bli En miljon

=

EN MILJON KRONOR

1000000

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. 072-332 69 84
www.grastorpsik.se/enkronan
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T

GYME

Träning för alla

Sugen på att börja träna , kontakta gärna oss
Ulf Ojala 0702040559
Jonas Olandersson 0720506943

TILL OSS ÄR HELA
FAMILJEN VÄLKOMMEN!

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

www.majens.se

Mäjens
Tel. 070 516 07 63
"Glassen som kittlar smaklökarna"

SNABBARE OCH ENKLARE
JORDBRUK MED DATAVÄXT!

www.vool.se • safetyseal.se • maxigrip.se

Dataväxt levererar lönsamma och tidsbesparande helhetslösningar
för precisionsodling för det moderna lantbruket. Med egen mjukvara,
ledande GPS-teknik, märkesoberoende branschkunskap och support
i särklass är vi marknadsledare inom digitaliserad växtodling!

Tel: 0514-77 10 20 | hej@eventtalt.se | Odinsgatan 13, Grästorp

datavaxt.se | 0514-65 02 00

F ÖR EF F EK T I VA LANTBRUKAR E
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Gunder Andersson
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Alla är välkomna
till Hockeyskolan

Bygg och Kakel
samt fastigheter
0730-43 17 97

Start lördag 23 oktober
09.00 - 10.00 Födda 16 och yngre
10.00 - 11.00 födda 14 och 15

2-9

oktober

2021

Vara 0512-74 51 00

Nossan
KL 18:00- 22
:00

GIK

finns på
Facebook

Twitter

Ljusfestival

Instagram

#grastorpsik

Svensktillverkade kvalitetsprodukter för
Lantbruk, Skogsbruk och Uppvärmning
Industrigatan 3
Tel:0514-10505

467 40 Grästorp
www.sonnys.se

Viss utrustning finns att låna!
Ansvarig: Oscar Andersson 070-974 35 00
Kanslit: 072-332 69 84

Vi kan inget om hockey men vi kan Dina ögon!
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Hockey är jättekul
– Börja med det!

Tel. 0514-401 60
URBAN O REINE
BILVERKSTAD AB

Tel. 0514-519 45

Äntligen! Nu verkar det som att vi kan genomföra en säsong utan restriktioner och framförallt får spela matcher. Vi ser verkligen fram
emot denna säsong, där vi äntligen får prova
de nya formerna för de mindre lagen. Det bygger på att alla deltagare har en möjlighet att
möta hockeyn på sin nivå. Tänk bara att få
byta om tillsammans igen. Sitta och tjöta i omklädningsrummet, fråga om vi skall hänga efter
träningen, åka allmänhetens…….
Svensk ishockeys vision är att bli Sveriges mest
engagerande idrott.
Här får barnen möta en verksamhet där glädje
och lek är i fokus samtidigt som man får lära
sig grunderna inom ishockey. I lagsport anses
hemmaplan vara en fördel. Men det är inte bara
den jublande publiken eller det sista bytet som
skapar fördelen. Utan framförallt tryggheten i
att känna sig hemma. Det är en trygghet som
hjälper till att skapa modigare beslut både på
och utanför isen. Som bygger välmående och
presterande individer och lag. Som ger större
bredd och vassare spets. Att komma in i hal-

GIK

finns på
Facebook

len ska vara som att komma till sitt andra hem.
Och när det krävs – sitt första. En plats anpassad efter varje individs unika förutsättningar,
skapad för att ge de bästa resultaten i flera dimensioner. Med rätt verktyg, kunskap och stöd
kan vi skapa den platsen. Vi vill ge alla spelare
möjlighet att lära sig färdigheter inom tekniska,
taktiska, fysiologiska och psykosociala delar.
För att möjliggöra detta måste tränare, föreningar och föräldrar tillsammans vara med och
skapa dessa miljöer. Vi hälsar 13 orna som ett
eget lag välkomna till ungdomssektionen.
Det är aldrigt för sent att börja spela ishockey,
de nya reglerna gör det ändå lättare att vara
med.
Vill ni vara med är det bara att höra av sig till
Gik:s Kansli eller till mig. Kontaktuppgifter
finns på hemsidan
Vi ses i Åse och Viste Arena – en trygg, rolig
och uppfostrande ”lekplats”

Bli Guldkund!
– enkelt och lönsamt.

20 % rabatt på dina försäkringar.
Plus förmåner.
LIDKÖPING 0510-777 220
VARA 0512-797 270

Målvaktstränare Mattias Johansson

Instagram

#grastorpsik

Johan Deiver Kylbrink
Ordförande ungdomssektionen

www.risbergs.se

Twitter

lansforsakringar.se/skaraborg

Gräset är grönare
i Grästorp!
Vi erbjuder en tillvaro med mer
livskvalitet, utmärkta idrottsmöjligheter
och ett sprudlande föreningsliv!
www.grastorp.se
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Onsdagen den 1 december
är vi matchsponsor GIK - Trollhättans HC
Håll utkik efter mer information inför matchen

Det ska också löna sig att tycka om bra mat” med
”DET LÖNAR SIG ATT VARA BONUSKUND”
www.rydens.nu

Länets största yrkesbutik,
nu ännu större!!

VILL NI SYNAS
TILLSAMMANS MED GIK?
KONTAKTA
MARKNADSSEKTIONEN
TEL. 072-332 69 84

MATGLÄDJE PÅ HEMKÖP

Vi tycker att mat är bland det
vi
roligaste som finns och det hoppas
att du märker i vår butik.
bra mat
Det ska också löna sig att tycka om

Nu även E-Handel på Hemköp.se

Grästorp

Öppet: Måndag-Söndag. . . . . 08.00-22.00

Telefon 0514-589 99

info@eventsport.se | 073-038 33 97

ÖMTÅLIG
ÖMTÅLIG

barnungdomsförsäkring
gäller
Vår Vår
barnochoch
ungdomsförsäkring
gäller
vidvid
både
sjukdom
och
olycksfall
och
innehåller
både sjukdom och olycksfall och innehåller
många
ersättningar
olika
händelser
i livet
många
ersättningar
för för
olika
händelser
i livet
– små
stora.
– små
somsom
stora.

0512-105
• dina.se
VaraVara
0512-105
00 •00dina.se

