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Den bästa tiden på året är här! Säsongen 
drar igång och ishallen fylls återigen av 
människor! Barn, ungdomar, föräldrar, le
dare, alagsspelare, funktionärer och inte 
minst publik!

Vi ser fram emot en säsong utan begräns
ningar av det viktigaste vi har, vår publik! 
Att vi återigen får hälsa precis alla välkomna 
till våra matcher igen efter de senaste årens 
pandemi är otroligt roligt!

En pandemi av det slag som drabbade världen slog hårt mot den verksamhet som 
vi bedriver. Vi behöver kunna samla människor för att utöva idrott och de senaste 
åren har varit en utmaning. Tack vare alla våra fantastiska sponsorer och ideella 
krafter har vi tagit oss igenom pandemin och nu ser vi ljust på framtiden.

Vi har stora förhoppningar på vårt Alag inför den här säsongen. Målet är att 
ta klivet upp till Hockeyettan igen, och med årets laguppställning känns det 
realistiskt! Robin och Christoffer är med oss ytterligare en säsong som tränare 
och det är vi väldigt glada över!

Med detta vill jag hälsa er alla välkomna till vår fina ishall i höst och vinter!

Joakim Nilsson 
Klubbchef
Grästorps IK

Krönika KlubbchefProgramtidning inför ishockeysäsongen 
2022–2023

Grästorps Ishockeyklubb
Åse Viste Arena
467 35  GRÄSTORP
072-332 69 84

Ansvarig utgivare:
Joakim Nilsson

Marknadssektionen:
Bo Andersson
Jonas Öhman
Ulf Ojala
Patrik Larsson
Anders Holgersson
Johan Sahlin

Skribenter:
Jonas Öhman

Fotograf spelare/ledare:
Christer Johansson

Information/web:
Jonas Öhman
Magnus Werneholm
Petter Johansson

Annonsförsäljning:
GIK:s marknadssektion eller
Kansli 072-332 69 84

Tryck:
Risbergs Tryckeri
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Tore Johansson

#1#1
Hugo HolmströmHugo Holmström

Varmt välkomna!
#5#5

Roberts StelmahersRoberts Stelmahers

GIK finns på
Facebook     Twitter     Instagram

#grastorpsik
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Åse Viste Arena Fredag 7 oktober 19:00

GRÄSTORPS IK-
HC LIDKÖPING

Matchsponsor:

VILL NI SYNAS 
TILLSAMMANS MED GIK?

 KONTAKTA
MARKNADSSEKTIONEN

TEL. 072-332 69 84

Spelprogram hösten 2022
hemmamatcher i Åse & Viste Arena
Datum Tid Motståndare Matchsponsor 

Fredag 7 okt 19:00 HC Lidköping Linjemontage

Söndag 9 okt 16:00 Mjölby HC VSAB   

Söndag 23 okt 16:00 Hanhals IF Grästorps Järnhandel

Söndag 30 okt 16:00 Kungälvs IK Gulf 

Fredag 11 nov 19:00 Vänersborgs HC Axima

Söndag 13 nov 16:00 IK Guts Finspång Åse Viste Sparbank

Onsdag 16 nov 19:00 Bäcken HC Sparlunds Buss & Taxi

Onsdag 23 nov 19:00 IF Mölndal Vinninga Cement

Söndag 27 nov 16:00 Töreboda HF Hemköp
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Åse Viste Arena Söndag 9 oktober 19:00

GRÄSTORPS IK-
MJÖLBY HC

Matchsponsor:

0514-105 25  www.grastorpsenergi.se 

GIK finns på
Facebook     Twitter     Instagram

Namnet låter som ett företag som levererar förbrukningsmaterial och 
emballage till företag, och det är den viktigaste delen men i butiken på 
Däckgatan i Vara finns det även ett sortiment som passar hantverkare och 
avancerade hemmapulare. Enkelhet, närhet och tillgänglighet är viktigt för 
Vara Säljservice. Med dem som leverantör kan man få en bra helhetslösning.

– Jag har drivit företaget sen 2008 och har under den tiden gått ifrån att vara 
ett i stort sett enmansföretag med ett lager och kundbesök, till en butik och ett 
samarbete med Hydroscand.

Vara Säljservice

#7#7
Carl AnderssonCarl Andersson

#9#9
Devin PanzekaDevin Panzeka
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Åse Viste Arena Söndag 23 oktober 16:00

GRÄSTORPS IK-
HANHALS IF

Matchsponsor:

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 
 

– Butiken startade vi 2013 och idag 
är vi fyra anställda, säger Henrik 
Rydén.

Vara Säljservice kan även erbjuda 
konsignationslager och lager som de 
äger hos kund. Det senare fördelak
tigt för miljön då det reducerar trans
portbehovet. Till miljötänket hör också 
att de levererar 90% av allt gods med 
egen bil, så långt det är möjligt med 
företagets elbil.

Butiken var tidigare en okänd del 
av företaget för skribenten och Henrik 
förklarar:

– I butiken säljer vi mest till små
företag, industrin kräver besök. Sen 
har vi ofantligt många lantbrukare på 
slangsidan.

– Man kan säga att vi har ett brett 
produktsortiment och vi och hydrau
liken (Hydroscand, skribentens kom
mentar) drar kunder åt varandra.

Det finns potential för expansion, 
fast det är osäkert när och på den direkta 
frågan om han fortfarande kommer att 
banda pallar om han blir ”bara” chef 
svarar Henrik rappt:

– Det kommer jag nog att göra 
ändå. Jag kommer att hjälpa till det där 
behövs men naturligtvis är en vision 
att jag ska kunna ha det övergripande 

ansvaret och inte vara tvungen att vara 
i produktionen hela tiden.

Och så den obligatoriska frågan. 
Vad ger idrottssponsringen Vara Sälj
service?

– Jag har aldrig mätt om det ger nå
got, jag gör det mest för att det är kul. 
Jag läste en undersökning för några 
år sen, om vad ett utanförskap kostar 
samhället. Det är så mycket pengar så 
att om vi kan hjälpa en enda ungdom 
via idrotten så har vi sparat ofantliga 
summor till samhället.

– Idrotten samlar upp mycket som 
skolan inte kan. Det finns energier som 
måste ur kroppen och det är bättre att 
det sker inom idrotten än att de driver 
på byn.

– Jag sponsrar Grästorps IK, Vara SK 
och Vara Gymnastikförening. Sen är det 
småbelopp till en del andra föreningar.

– Som sponsor tycker jag att det är 
mycket roligare att gå match när det 
finns egna produkter i laget. Ett lag 
med bara inköpta spelare, då slutar nog 
jag åka på matcher.

I år tror skribenten att Henrik kom
mer att komma på flera matcher då 
han har ett syskonbarn som har visat 
framfötterna och totalt fyra egna spe
lare i representationslaget.

#10#10
Casper LindahlCasper Lindahl

#11#11
Lucas FrankLucas Frank
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Åse Viste Arena Söndag 30 oktober 16:00

GRÄSTORPS IK-
KUNGÄLVS IK

Matchsponsor:

Lokalproducerat
Varje år får ett par egna juniorer 
chansen att träna med a-lagstruppen, 
och om allt stämmer också chansen 
att spela matcher. De bästa ska alltid 
spela, oavsett ålder eller bakgrund.

I år är det backen #29 Arvid Franzon 
och centern #57 Carl Fransson som har 
fått chansen. För Arvid är seniorhockey 
något helt nytt, medan Carl spelade två 
matcher i fjol.

Varken Arvid eller Carl är helt säkra 
på hur det började, men de var riktigt 
unga och kompisar som var med och 
föräldrarna påverkade. Båda höll också 
på med fotboll relativt länge innan det 
blev ishockey för hela slanten.

Att de fick chansen i A-truppen var 
odramatiskt, Typ ”De hade sett och 
undrade om vi ville vara med”. När 
detta skrivs har de spelat en handfull 
träningsmatcher, fått pröva att spela i 
olika formationer och alla spelformer, 
och det känns bra, Följaktligen undrar 
skribenten vad de har för målsättning 
för säsongen.

– Ta en ordinarie plats bland senio
rerna, säger materialförvaltaren Ebbe 

Fransson med glimten i ögat.
– Det är klart att det är målet, 

men det är inte säkert att det går. Då 
får man göra sitt bästa och tänka på 
juniorerna, säger Arvid och Carl nickar 
instämmande.

På frågan om hur truppen verkar så 
svarar Arvid och Carl att det ser bra ut. 
Laget har kommit ihop bra som grupp 
och de trivs på och vid sidan av isen.

Om Carl säger Arvid att han är en 
”smart spelare som är på rätt plats hela 
tiden och låter laget gå före jaget. En 
spelare som står upp och krigar även 
om det går tungt ibland”.

Om Arvid säger Carl att han ”kämpar 
hela tiden, har ett fint skott och hjälper 
laget hela tiden”.

Skribenten får det bestämda 
intrycket att vi har att göra med två 
mogna juniorer som kommer att göra 
skillnad redan i vinter.

Arvid Franzon och Carl Fransson

#15#15
Felix ÅstrandFelix Åstrand

#17#17
Tobias HenrikssonTobias Henriksson

Grästorp
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Åse Viste Arena Fredag 11 november 19:00

GRÄSTORPS IK-
VÄNERSBORGS HC

Matchsponsor:

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

Vill ni synas
tillsammans

med GIK

 kontakta
marknadssektionen

telefon 072-332 69 84

2022/2023

#20#20
Patric BolterlePatric Bolterle

#21#21
Viktor SandströmViktor Sandström
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Åse Viste Arena Söndag 13 november 16:00

GRÄSTORPS IK-
IK GUTS FINSPÅNG

Matchsponsor:

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

Tredje gången gillt 
med Robin och Christopher?
– Tredje säsongen, den andra riktiga, 
påpekar Christopher.

– Tredje uppstarten, fyller Robin i.
Och skribenten frågar om de har 

börjat få laget dit de vill ha det,
– Vi har positiva vågor måste man 

säga, så både ja och nej. Det är mycket 
nytt, och det tar ju tid. Men det är 
viktigt att få in nytt utifrån för att slå 
sönder hierarkier och hålla folk alerta.

Tredje säsongen var det. Vad är det 
som blir annorlunda i år förutom att det 
blir lite nytt folk?

– Vi har vår spelidé som vi kör på 
och så försöker vi utveckla dem lite 
mer, förklarar Christopher.

Eller mera precist:
– Anpassa oss efter materialet och 

spela en attraktiv anfallshockey med 
fart. Det är ju en publiksport vi håller 
på med! säger Robin med eftertryck.

Alltså det som faktiskt var ett vin nan
de koncept i fjol, ett solitt lag  bestående 
individer som alla kan ta ett kliv fram och 
göra jobbet. Synd bara att laget i fjol fick 

en syn ner ligen ryc kig säsongsavslutning 
där om stän dig he ter na gjorde att spel
sche mat var konstant i otakt.

I år väntar vassare i motstånd, men 
skribenten tycker att träningsmatcherna 
har gett ett bra besked. Framför allt är 
han imponerad av spelet i special teams 
sett till bakgrunden av att det är många 
nya spelare i laget.

I år blir det två spännande derbyn, 
trots att Trollhättan har fallit ifrån. 
Lidköping verkar spännande.

– Absolut! Det är kul och kommer 
att bli bra matcher, säger Christopher.

Och skribenten hoppas på samma 
heta derbystämning som mot Väners
borg.

– Vi kanske kan jobba in samma 
mentalitet mot Lidköping också, flikar 
Mattias ”Mjölis” Johansson in.

– Lidköpingspubliken är sugna på 
detta, har jag förstått.

Tillbaka till lagbygget har Robin 
mycket klokt att säga.

– Vi har försökt att bygga ett lag som 

Tel. 0514-511 11

Buss & Taxi i Grästorp AB

#25#25
Alexander OssipovAlexander Ossipov

#29#29
Arvid FranzonArvid Franzon
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Åse Viste Arena Onsdag 16 november 19:00

GRÄSTORPS IK-
BÄCKEN HC

Matchsponsor:

GIK finns på
Facebook     Twitter     Instagram

#grastorpsik

E. LEVENSKOG REDOVISNING AB

www.levenskog.se

Tredje gången gillt 
med Robin och Christopher?

vill bli bättre, som är här och vill ta 
steg tillsammans med Grästorp. Det är 
prio ett, att täcka det vi behöver ha av 
puckskickliga spelare men även snabba 
spelare.

Är det inte en risk att spelarna drar 
vidare?

– Vi använder spelarna i det skede 
de är nu. Om de sen drar vidare när de 
har blivit bättre är det ett bra kvitto för 
GIK! Kan vi bli bättre med hjälp av 
dem, jättebra.

– Det är väl där vi befinner oss 

i näringskedjan just nu, går vi upp 
till Hockeyettan kanske de blir kvar, 
påpekar Mjölis.

Till sist, hur går det i år?
— Det är alltid mycket snack om när 

vi går upp, men vägen dit är tuff, säger 
Robin.

— Det finns flera delmål på vägen och 
det första är Allettan, säger Christopher.

— Vi är här för att vinna och gå 
upp i Hockeyettan med Grästorps IK. 
Grabbarna därute också, säger tränarna 
med en mun.

Robin Adamsson och Christopher Hamell

#58#58
Joacim HäggJoacim Hägg

#59#59
Calle DahlinCalle Dahlin

Buss & Taxi i Grästorp AB
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Åse Viste Arena Onsdag 23 november 19:00

GRÄSTORPS IK-
IF MÖLNDALS

Matchsponsor:

Hemköp Grästorp
– 1948 kom min farfar Folke till Gräs
torp, och då fick kunderna handla över 
disk. Väldigt mycket var i lösvikt, ex-
empelvis kom jästen i två kilos paket 
och man fick skära till en bit. En del 
byteshandel var det säker också, Någon 
kanske kom med ägg och fick jäst i stäl-
let, berättar Stefan Lindahl.

Det var så det började, det som 
många år senare blev Hemköp. Men re
dan tidigt var Lindahls I framkant vad 
gällde teknik.

– Han var en av de få i Grästorp som 
hade frysfack att hyra. Ett fack där man 
kunde förvara sina egna produkter.

Snabbköp med självplock han det bli 
innan flytten till Södergatan i maj 1968. 
På den tiden fanns det flera små spece-
riaffärer I Grästorp som är ett minne 
blott. Vad kommer det sig att den som 
numera är Hemköp finns kvar?

– Det är många faktorer och svårt att  
spekulera i. Det kanske var så att man 
såg vad som komma skulle och kunde 
agera från det. Att från handla över disk 
till snabbköp och när min pappa flyt tade 
hit 1968 såg min pappa att Grästorp 
skulle växa söderut och västerut, även 
om det nästan var landsbygd här då. 
Och så var den här lokalen ledig.

I byggnaden och runt omkring hade 
det bedrivits en skiftande verksam 
het. Traktorverkstad, plåtslageri, med 
mera. Flera ombyggnader följde och 
1986 revs plåtslageriet för att ge plats åt 
den stora vita byggnaden.

– De tio senaste åren har det varit en 
enorm utveckling på tekniksidan, även 

om kunderna inte har sett allt. 
Det senaste som har påverkat kun

derna är att det numera finns fyra olika 
sätt att betala. Hur har det tagits emot?

– Många fullständigt älskar att 
kunna handla på flera sätt, allt ifrån 
ehandel till att scanna varorna under 
tiden man handlar för att slippa lägga 
upp varorna på ett band igen. Och för 
de kunder som vill handla i traditionell 
kassa har vi alltid minst 1 kassa öppen.

Hur påverkade Coronan Hemköp?
– Det påverkade oss på det viset 

att man blev Grästorp mer trogen. 
Grästorp som helhet och vi hade gott 
av det försäljningsmässigt. Nu när 
Coronan klingar ut och allt återgår till 
normalläget så hoppas vi att de flesta 
grästorpare uppskattar och handlar i de 
butiker vi har i samhället, så vi fortsatt 
kan ha ett så stort utbud av företag som 
kan verka här. Inte minst som betalar 
skatt och sponsrar och stöttat idrotten.

För Stefans del är idrottssponsring 
mer en goodwillfråga än vad det kan 
ge kommersiellt.

– Jag ser det mer som ett sam hälls
ansvar. Det är viktigt att vi har ett bra 
samhälle och idrottsrörelsen är en del 
av det. Det är bättre att folk umgås 
och sparkar boll, spelar ishockey eller 
vad det nu är än att de sparkar sönder 
gatlyktorna. Vi hoppas och tror att 
är man engagerad på sin fritid i en 
förening så är man också mer benägen 
att skapa en bättre kommun imorgon än 
igår. 

Stefan Lindahl

#60#60
Albin AlexanderssonAlbin Alexandersson

#61#61
Fredrik HolbergFredrik Holberg
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Åse Viste Arena Söndag 27 november 16:00

GRÄSTORPS IK-
TÖREBODA HF

Matchsponsor:

Telefon 0512- 604 45 

TRIPLE HEART
PARTNERS

GIK finns på
Facebook     Twitter     Instagram

#grastorpsik

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

Buss & Taxi i Grästorp AB

Grästorp

Hemköp Grästorp

#67#67
Carl FranssonCarl Fransson

#71#71
Alexander LiljedahlAlexander Liljedahl

Grästorp



12

GRÄSTORPS
ISHOCKEYKLUBB

– Vid startade 1990 i andra lokaler 
och då var vi tillsammans med Din 
Ögontjänare i Grästorp. Vi har varit 
för oss själva sedan 1996 och 1999 
flyttade vi till våra nuvarande lokaler.

– Vi har jobbat på under de här åren 
med vidareutveckling och vidareut
bildning. Vi vill vara en butik som 
har allt, vi slipar in glasen själva här. 
Ögonhälsovård och speciallinser hör 
också till det vi kan stå till tjänst med.

Lennart Svärdh redogör i korthet för 
butikens bakgrund och vad den kan 
leverera, Han fortsätter:

– Vi vill leverera lite mer än vilken 
optiker som helst. Dels är vi intres
serade av det här och vill ha kul på 
jobbet, dels vill vi kunna erbjuda det 
bästa som finns på marknaden. Vi är 
med i en sammanslutning som Klarsynt 
sen ganska många år och det är vi 
butiker som äger den centrala delen och 
bestämmer själva över vårt sortiment, 
inte tvärt om.

En god syn och ögonhälsa är viktig 
för hälsan totalt sett, men skribenten 
kan inte låta bli att undra hur Corona, 
lågkonjunktur, med mera har påverkat 
verksamheten.

– Coronan gick förvånansvärt bra. 
Vi trodde att det skulle bli lugnt, men vi 
har haft förvånansvärt mycket att göra. 
Vi har jobbat med visir och munskydd 
och alltid spritat de delar som kommer 
i kontakt med kroppen. 

– Det kom en dam på åttio år mitt 
under pandemin och sa att det var första 
gången hon var ute på sex månader, 
men barnen visste inget. Ögonen 
var det bara bra med och glasögonen 
fungerade jättebra. Då förstod man att 
hon behövde komma ut lite.

Framtiden är ett intressant kapitel 
eftersom Lennart liksom skribenten till
hör en mogen generation. Det är tydligt 
att han trots nalkande pensions ålder inte 
har några planer på att trappa ner.

– Kunder och andra har frågat, men 
jag känner inte att jag är färdig med 
det här. Jag tycker att det här är kul 
och kommer troligtvis att hålla på, på 
övertid. Carina (hans hustru och också 
optiker, skribentens anmärkning) är 
tre år yngre kommer att fortsätta ett 
tag till och då gör jag det också.

Lennarts engagemang i GIK in
skränker sig till att enbart vara spon
sor. Under en rad år var han ordfö
rande, en mycket spännande tid med 

Din Ögontjänare 
i Vara

GIK finns på
Facebook     Twitter     Instagram

#grastorpsik

#81#81
Liam BlomquistLiam Blomquist

#82#82
Isac JanssonIsac Jansson
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www.linjemontage.se

Körkort och handledarkurser
Moped, motorcykel och bilkörkort

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

hallrenovering och avancemang till 
Hockeyettan. 

– Det tog tid, men det var en rolig 
tid. Det var duktigt folk runt omkring 
som fixade mycket. Ideella krafter som 
lägger mycket energi på GIK.

Att sonen Erik spelade påverkade, 
men Lennart och Carina är fortfarande 
flitiga gäster i ÅVA.

Sponsringen, ger den något kom
mersiellt är det mest goodwill?

– Det är mest goodwill. Vi har en 
del kunder från Grästorp, allmänt 
Grästorp. Fast hockeyn har gett oss 
kontakter som kommer utan att det har 
med marknadsföringen att göra.

Lennart Svärdh och Carina Svärdh

#88#88
Rasmus BerntssonRasmus Berntsson

#91#91
Emil CarlqvistEmil Carlqvist



14

GRÄSTORPS
ISHOCKEYKLUBB

Åse Viste
Sparbank
Grästorps IK är en förening som 
sköts till 100 % av ideella krafter. Vi 
satsar stort på ungdomsverksamhet 
och har idag drygt 170 st aktiva barn 
och ungdomar. 

För oss är det viktigt med en schysst 
idrottskultur och vi jobbar aktivt för 
att bli en förening där alla känner sig 
välkomna. Bland annat satsar vi på att 
utbilda våra ungdomsledare för att få 
bra och kompetenta ledare.

Sponsring är en viktig stöttepelare 
för att vi som förening ska kunna driva 
vår verksamhet så bra som möjligt. En 
av våra sponsorer är Åse Viste Spar-
bank som år efter år sponsrar Grästorps 
IK.

Hur kommer det sig att vår förening 
kan få möjlighet till sponsring årligen 
från banken? 

Vi ställde frågan till Sara Tenggren, 

marknadsansvarig på Åse Viste Spar-
bank.

– Ja, vi är ju inte riktigt som alla and
ra banker. Som Sparbank har vi t.ex. 
inte några aktieägare som får ta del 
av vinsten när det går bra, istället får 
vinsten stanna kvar i vår bygd. En del 
återinvesteras i banken för att kunna 
vara en stabil och bra bank. Resten 
av vinsten investeras inom områden 
som föreningsliv, samhällsutveckling, 
näringsliv, forskning, utbildning och 
kultur. Områden och projekt som gör 
vår bygd starkare.

– Vi ser att föreningslivet behövs 
för att få en levande bygd. Det skapar 
samhörighet, mindre utanförskap och 
ger mervärde för många människor. En 
sådan bygd vill vi ha, så för banken är 
det en självklarhet att stötta föreningar. 
Grästorps IK är en av flera föreningar 
vi sponsrar årligen, säger Sara.

Jordbruk | Skogsbruk 
Entreprenad | Trädgård

Odinsgatan 15 | 467 40 Grästorp | 0514-107 49

WWW.AXIMA.SE 
FACEBOOK.COM/AXIMAAB

Christopher HamellChristopher Hamell

Robin AdamssonRobin Adamsson
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Förutom grundsponsringen från 
Åse Viste Sparbank har Grästorps IK 
även fått bidrag via Åse Viste fonden 
till att köpa in nya matchtröjor till 
ungdomssidan. Det är vi otroligt glada 

över, säger Joakim, klubbchef Gräs
torps IK och fortsätter;

– Vi tackar Åse Viste Sparbank för 
all sponsring och tillsammans skapar 
vi ett samhälle vi är stolta över!

”Vi satsar stort på 
ungdomsverksamhet”

Sara Tenggren

Är matinspirationen 
ute på hal is?
Vi på ICA Supermarket Grästorp hjälper dig gärna 
med hela veckans mat – från vardag till fest!

Varmt välko� en /Ulrika med personal

�
Är matinspirationen Är matinspirationen Är matinspirationen 

Vi på ICA Supermarket Grästorp hjälper dig gärna 

Mån-fre 7–22 • lör-sön 8–22

Är matinspirationen 

Mattias JohanssonMattias Johansson 
Längd 181 cm

Tommy CharlézTommy Charléz
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Arvid Hurtig
juniormästare på väg mot nya mål
Att fråga Arvid hur det kom sig att 
han började med ishockey är onödigt, 
stamtavlan säger väl allt.

– Jag var väl näst intill nyfödd när jag 
satt med hockeygrejor på och tittade 
när farsan spelade.

Han provade på mycket i idrottsväg 
innan det blev ishockey till 100 %: Fot
boll, innebandy och golf.

TVpucken blev det säsongen 2018– 
2019, men det var året efter hans 
utveckling tog fart på allvar.

– Det var då jag började växa till mig. 
Inför säsongen 20192020 var det 

dags för gymnasiestudier och Arvid 
sökte sig till Karlskoga.

– Jag kände att jag ville satsa 
helhjärtat på att bli en elitspelare och 
att ett hockeygymnasium var rätt väg.

– Jag var inte en av de fysiskt mest 
utvecklade spelarna i Sverige, eller en 
av de bästa spelarna av min årgång. 
Men Karlskoga kändes som en bra 
klubb att starta i, inte så stor fast sättet 
de bygger hockeyspelare på har betytt 
mycket för min utveckling och jag är 
glad för att jag fick den möjligheten.

Och förra säsongen, tjugo år efter 
pappa Bjarne debuterade i SHL där, 
var det dags att flytta till Linköping. 
En säsong som bjöd på sportsliga 
framgångar, med JSMguld, och en bra 
utveckling,

– Jag fick lära mig mycket. Det var 
mer professionellt där än något jag sett 
tidigare och jag fick lära mig mycket, 
både på och utanför isen. Jag växte som 
person varje dag,

Under fjolåret provade han även på 
seniorspel med Skövde.

– Det var mycket lärorikt! Efter de 
tre matcherna kände jag mig mycket 
mer säker med spelet. Skillnaden 

mellan senior och juniorhockey är att 
seniorhockey är smartare och junior
hockey mer fart och fläkt.

Inför årets säsong var det dags för 
ytterligare en flytt, denna gång till 
Väx jö. En enligt skribenten spännande 
flytt.

– Jag hade ett bra år i Linköping, 
men så hörde Växjö av sig och hade 
möjlighet att ge mig mer förtroende.

Vilket i praktiken har inneburit att 
han har fått spela två träningsmatcher 
med Alaget och mest tränat med dem.

Som spelare beskriver Arvid sig som 
”en fysiskt stark spelare, som är bra på 
spelet med puck och som även är bra 
i defensiv zon”. Vad vill han komma 
med sin hockey; SHL, Allsvenskan 
eller lockar utlandet? Han svarar utan 
att sväva på målet:

– Jag vill till SHL, spela på den högsta 
nivån i Sverige och leva på hockeyn.

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

Antenn  AV-teknik 
Fibersvetsning

070-44 44 078
info@wertec.se

Facebook     Twitter     Instagram

#grastorpsik

GIK 
finns på
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Juniorsektionen GIK
Föregående säsong 2021/22 slutade 
med ett lyckat kval i vilket vårt J18 lag 
lyckades behålla platsen i J18 division 
1 vilket vi är mycket glada och stolta 
för. Under den gångna säsongen hade 
vi ett samarbete med Vänersborgs HC 
i J18 laget och GIK var huvudpart. 
Samarbetet bestod i att Vänersborg 
kunde ha upp till 6 spelare med i laget 
på match. Huvudansvarig tränare var 
under slutdelen av säsongen Johan 
Dalin.

Kommande säsongs Juniortrupp 
har tillsammans med de äldre ung
doms spelarna (U16/U15) under våren/
sommaren erbjudits möjlighet till 
gemensamma fysträningar, vilka främst 
har varit schemalagda i Grästorp men 
även en dag i veckan med backlöpning 
inklusive trappintervaller vid slussarna i 
Trollhättan. Juniortruppen är till antalet, 
liksom de senaste säsongerna ganska få 
men det finns ett bra driv och motivation 
bland spelarna i laget och likaså bland 
spelare från yngre åldrar. Det har varit 
en mycket bra försäsong både på och 
utanför isen. Huvudansvarig tränare 
är fortsatt Johan Dalin och det känns 
mycket bra att fortsätta utvecklingen i 
laget och gruppen på samma sätt som 
föregående säsong avslutades. Vi har 

denna säsong ett J18lag i egen regi utan 
något samarbete med annan förening.

Vår ambition är fortsatt att driva 
en juniorverksamhet som utvecklar 
individer, hockeyspelare och hockeylag 
med god kvalité. Vi vill fortsatt kunna 
driva vårt J18 lag i egen regi på den 
nivå vi gjort. Vi strävar också för att 
kunna erbjuda matchspel i J20serie 
och kommande säsong kommer detta 
att möjliggöras i samarbete med Troll
hättans HC vilket innebär att vi kan 
erbjuda alla spelare i föreningen match
spel.

Det är roligt att de spelare vi har är 
duktiga, motiverade och träningsvilliga. 
Vi har en bra verksamhet i GIK. Att 
verksamheten är bra får vi kvitto på 
uti från resultat, dvs vi spelar fortsatt 
på en relativt hög nivå i J18 division 1. 
Flera av våra juniorspelare får möjlighet 
att träna och spela med GIK:s Alag 
och vår förening har ett gott rykte i 
hockeyvärlden vilket också gör att det är 
spelare som intresserar sig för att komma 
till GIK för att spela juniorhockey. Till 
den kommande säsongen har vi bland 
annat tagit emot tre Ukrainska killar 
födda 2006 och de kommer att spela 
hockey med oss i GIK. En målvakt, 
en back och en forward. Tack till alla 

som har medverkat och skapat denna 
möjlighet. Vi vill från juniorsektionen 
passa på att tacka för stödet vi 
kontinuerligt får både av Sportsektion, 
kansli, styrelsen, övriga sektioner och 
andra delar av verksamheten. Vi är en 
och samma förening där vi alla hjälps åt. 
Samverkan mellan Alag och juniorlag 
fungerar bra genom intresserade tränare 
och en god kommunikation mellan 
lagen. Våra juniorer får fortsatt chans 
både till träningar och en del matchspel 
med Alaget.

Hur kommer det att gå framåt? Vi 
kommer vara ett lag och förening att 
räkna med. Vi ser tydligt nu i inledningen 
av säsongen att samtliga spelare har 
tagit kliv i sin utveckling, våra yngre 
spelare driver på och konkurrerar om 
platserna till match och vi har mycket 
goda förutsättningar att under denna 
och under flera säsonger framöver ha 
en konkurrenskraftig verksamhet där 
utvecklingsmöjligheterna för indi vi
der, spelare och laget i princip är obe
gränsade. Välkomna till hallen på våra 
matcher!

Malin
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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

kan bli En miljon

=
EN MILJON KRONOR

10000001000000

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

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

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

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

Jonas Olandersson 0720506943

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

TGYME
Träning för alla
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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

Facebook     Twitter     Instagram

#grastorpsik

GIK 
finns på

Nossan
Ljusfestival

1 - 8
oktober2022

15 ÅRS JUBILEUM
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Vi kan inget om hockey men vi kan Dina ögon! 

Facebook     Twitter     Instagram

#grastorpsik

GIK 
finns påAlla är välkomna Alla är välkomna 

till Hockeyskolantill Hockeyskolan

Start lördag 15 oktoberStart lördag 15 oktober  
09.30–10.45 Födda 15 och yngre09.30–10.45 Födda 15 och yngre

Viss utrustning finns att låna!Viss utrustning finns att låna!

Ansvarig: Oscar Andersson 070-974 35 00Ansvarig: Oscar Andersson 070-974 35 00
Kanslit: 072-332 69 84Kanslit: 072-332 69 84

Hockeyskolan ärHockeyskolan är
gratis för allagratis för alla
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URBAN O REINE
BILVERKSTAD AB

Tel. 0514-519 45

www.risbergs.se

Detta har vi vä ntat på länge
Äntligen! Vi ser verkligen fram emot 
den na säsong. Tänk bara att få byta om 
tillsammans igen. Sitta och tjöta i om
klädningsrummet, fråga om vi skall hänga 
efter träningen, åka all mänhetens…

Vi kan återigen hänga i Åse – Viste 
Arena och göra det vi tycker är roligast, 
nämligen att spela och träna hockey.

Grästorps ik har en fantastisk tid 
framför sig: Sex spelare i tv pucken 
pojkar, en tjej tv pucken flickor, lands-
lagsuppdrag både killar och tjejer. Det 
är fantastiskt roligt att vi lyckas med 
våra ungdomar både på bredden och i 
toppen.

Svensk ishockey inför
Hemmplansmodellen
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 pre
ster ande individer och lag. Som ger 
större bredd och vassare spets.

Att komma in i hallen ska vara som 
att komma till sitt andra hem. Och 
när det krävs – sitt första. En plats 
anpassad efter varje individs unika 

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

LIDKÖPING 0510-777 220

VARA 0512-797 270

lansforsakringar.se/skaraborg

Gräset är grönare
i Grästorp!

Vi erbjuder en tillvaro med mer 
livskvalitet, utmärkta idrottsmöjligheter 

och ett sprudlande föreningsliv! 

www.grastorp.se

Detta har vi vä ntat på länge
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, tak
tiska, fysiologiska och psykosociala 
delar. För att möjliggöra detta måste 
tränare, föreningar och föräldrar till
sammans vara med och skapa dessa 
miljöer. Därför har vi tagit fram Hem
ma plansmodellen – en vägvisare för 
tränare, föreningar och föräldrar med 
målet att skapa ett livslångt intresse 
för hockey, personlig utveckling och 
prestationer i världsklass.

Vi hälsar 14 orna som ett eget lag 
välkomna till ungdomssektionen.

Ta med er era telningar och börja 
med hockey på hockeyskolan! 

Det är aldrig 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”.

Johan Deiver Kylbrink 
Ordförande ungdomssektionen
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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. 072-332 69 84

Öppet: MåndagSöndag . . . . .08.0022.00
 
 Telefon 0514-589 99

Länets största yrkesbutik,
nu ännu större!!

w
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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

Söndagen den 27 november 
är vi matchsponsor GIK - Töreboda HF

Håll utkik efter mer information inför matchen

Nu även E-Handel på Hemköp.se

Det ska också löna sig att tycka om bra mat” med 
”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

info@eventsport.se  |  073-038 33 97


