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Verksamhetsberättelser för tiden 1 maj 2021 – 30 april 2022  
 
Styrelsens verksamhetsberättelse 
Styrelsen har sedan årsmötet 31 maj 2021 bestått av följande ledamöter: 

Richard Fredriksson, ordförande 

Mats Alm, vice ordförande 

Jan Furunger, kassör 

Martin Holmberg, sekreterare 

Ulrica Granqvist, ledamot 

Per Ottosson, ledamot 

Annika Qarlsson, ledamot 

Therése Sonesson, ledamot 

Julia Ryding Wikberg, klubbchef (adjungerad) 

Styrelsen har under året haft elva protokollförda ordinarie möten plus ett specialdesignat möte – 

i februari 2022 – där kansli och styrelse möttes för att tillsammans diskutera framtida möjligheter 

och utmaningar. Se mer under punkten Visionsarbete längre ner i styrelsens 

verksamhetsberättelse. 

 

Om klubben 

Hedersmedlemmar 

Jan-Erik Gustafsson, Ragnar Udin och Krister Nääs. 

Ständiga medlemmar 

Gustav Nord Carlsson  

Revisorer 

Carina Fridberg och Lennart Andersson.  

Valberedning 

Anders Atterling (sammankallande), Lennart Anderberg och Melker Härnälv. 

Sektionsledare 

Ungdom: Therese Sonesson. 

Dam: Ulrica Granqvist. 

Herr: Från P15-16 till elit har hållits ihop av sportchef Christer Mårtensson. 

Kansli 

Julia Ryding Wikberg, klubbchef 

Christer Mårtensson, sportchef och partneransvarig 

Anna Fransson, ungdomsansvarig 

Lena Lindqvist, administration/ekonomi/biljetter 

Maria Sundén, administration och ansvarig Potatiscupen 
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Under verksamhetsåret har Martin Lernås, tidigare sportsligt ansvarig för ungdom och Inge 

Qarlsson, vaktmästare, avslutat sina anställningar på kansliet. 

  

Sammanfattning av säsongen 2021/22 

Säsongen påverkades, men inte i alls i samma omfattning som 2020-2021, av covid19-

pandemin. Efterhand kunde åtgärder – styrda av allmänna restriktioner och rekommendationer – 

avslutas och läktarna kunde exempelvis fullt ut igen öppnas för publik. Givetvis en för alla 

efterlängtad utveckling. 

Herrlaget slutade sexa i Handbollsligan och fick lämna slutspelet i kvartsfinalrundan efter förlust 

1–3 i matcher mot IFK Kristianstad. I European Cup var laget framgångsrikt och lyckades så när 

ta sig till final. Europaäventyret tog slut i semifinalen mot Baia Mare från Rumänien trots seger 

hemma i Estrad. Rumänerna erövrade finalplatsen tack vare bättre målskillnad.  

Precis som säsongen före drabbades herrlaget tidigt av säsongslånga skador på ett par 

nyckelspelare.  

Damlaget fick förra säsongens comeback i division I snöpligt avbruten på grund av covid19. Ur 

det perspektivet blev den här säsongen i stället mer av en comeback på riktigt. Precis som 

herrlaget slutade laget sexa i serien där framför allt slutfasen var framgångsrik. En handfast 

sporre i den uttalade ambitionen att avancera upp i allsvenskan.  

Dam B, som spelade i division IV, vann serien övertygande. 

På ungdomssidan nådde A-pojk steg 5 i USM där laget slutade sexa. 

Tre lag – F14, F16-15 och herrjunior – nådde steg 4. 

  

Ekonomi 

Covid19-pandemin – med dramatiska effekter på exempelvis 2020–2021-års publikintäkter– 

innebar en stor finansiell osäkerhetsfaktor även för 2021–2022. Utfallet blir dock avsevärt mer 

positivt än de mer pessimistiska scenarier som skissades. Bokslutet visar plusresultat på 1 

084 552 kronor. Resultatet har kunnat uppnås via flera samverkande faktorer: 

 

• Nödvändig kostnadsmedvetenhet i organisationen. 

• Nya och avgörande ekonomiska stödpaket: från samhälle och förbund. 

• Potatiscupens återkomst. 

 

Styrelsen har utefter kassör Jan Furungers strukturerade modeller kontinuerligt jobbat med 

uppdaterade prognoser för att kunna navigera mot ett så gott ekonomiskt resultat som möjligt.  
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Potatiscupen 

Efter två års uppehåll kunde Potatiscupen göra comeback. Den här gången i ett delvis helt nytt 

format. Cupen delades upp under två helger – 22-24 april och 29 april-1 maj – för att, kopplat till 

den närliggande pandemin, ha ett arrangemang med viss ”luftighet”. Samtidigt prövades 

konceptet för att koncentrera cupen närmare Alingsås. Gensvaret blev generellt gott och 

motiverar att fortsatt utveckling av nya formatet.  

 

AHK Integration 

AHK ökar sin ambition att vara en viktig och bidragande kraft i vår kommuns fortsatta utveckling.  

  

Partners 

Alingsås HK vill tacka för alla värdefulla stöd och bidrag som partners bidrar med. Utan dessa 

kan vi inte bedriva den verksamhet som vi vill. I detta sammanhang riktar vi ett extra tack till vår 

huvudsponsor Sparbanken Alingsås som tillsammans med bidrag från Sparbanksstiftelsen ger 

klubben dess förutsättningar att framgångsrikt kombinera bredd- och elitverksamhet. Vår strävan 

och förhoppning är att alla genom engagemanget i Alingsås HK upplever värden tillbaka och att 

vi fortsätter ses som en attraktiv samarbetspartner.  

 

Visionsarbete 

2023, det vill säga under kommande verksamhetsår, fyller Alingsås Handbollklubb 50 år. Under 

verksamhetsåret har styrelsen fortsatt det visionsarbete – med ett kortare och ett längre 

tidsperspektiv – som initierades under 2020–2021. En utgångspunkt är och har varit att plotta in 

AHK:s status i förhållande till de tio faktorer som forskning funnit avgörande för långsiktig 

framgång för klubbar av motsvarande karaktär: mixen av bredd- och elitverksamhet. Exempel på 

sådana faktorer, och som presenteras i boken Vinnande ledarskap, är exempelvis ekonomiska 

resurser, faciliteter, ledarskap, spelfilosofi och talangutveckling. De tre handfasta områden som 

styrelsen initialt identifierat är viktiga att stärka är driftsorganisationen, intäkts- och 

affärsutveckling och klubbens omvärldsrelationer.  

 

2020 anställdes Julia Ryding Wikberg som klubbchef, vilket skapar förutsättningar att kombinera 

operativ och visionär utveckling.  

2021 följdes den rekryteringen av ännu en som just kombinerar ökad operativ kraft och 

långsiktiga mål. Klubben anställde Anna Fransson som ungdomsansvarig på heltid. En 

framtidsinvestering för att stärka verksamheten kring barn och ungdomar, som omfamnar ett 

stort både idrottsligt och socialt breddperspektiv. Men även ett mera spetsigt i så motto att 

egen talangutveckling, som beskrivs ovan, är en långsiktig framgångsfaktor. 
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Givet AHK:s ambitioner närmast kommande säsonger, och på längre sikt, är det av stor vikt att 

våra dominerande intäktskällor – partneravtal, matcharrangemang och Potatiscupen – växer och 

utvecklas. Under ovan nämnda mötet i februari mellan styrelse och kansli resonerades om 

möjligheter och utmaningar för att lyckas. Att även utveckla helt nya intäktsströmmar kommer att 

spela en avgörande roll.  

AHK:s Hjältar 

Styrelsen tackar personal, ungdomar/medlemmar, ledare, föräldrar, ideella krafter, 

partners/sponsorer och publik för allt värdefullt arbete och engagemang. Även under denna 

säsong till delar utmanat av covid19-pandemins begränsade förutsättningar. 

Kansli: Utan ett fungerande och passionerat kansli stagnerar en klubb som AHK. Styrelsen ser 

och gläds därför över att klubbens kansli inte bara fungerar och är passionerat. Det deltar även 

med eget framåtskridande genom att kontinuerligt utvärdera och utveckla roller och arbetssätt. 

Ledare: Det är ni som säsong efter säsong representerar hjärtat i vår verksamhet att utveckla 

våra ungdomar. Givetvis inom handboll men parallellt även med att få dem att växa som 

individer. Att förstås och utveckla kamratskapets värde och upptäcka styrkan i att samarbeta som 

ett lag.  

Alla ungdomar: Det har skrivits tidigare och görs här igen: Utan er skulle vi inte vara någon 

klubb. Ni är vår grund och vår framtid. Styrelsen hoppades av hela vårt gemensamma blå hjärta 

att säsongen 2021–2022 skulle erbjuda andra förutsättningarna för träningar, matcher, cuper och 

roligt umgänge tillsammans jämfört med 2020–2021. Vi är glada och tacksamma att 

förhoppningen till stor del blev verklighet. 

Föräldrar: Stort tack för all er hjälp och stöd. Ovärderligt. 

Ideella krafter: Ni är A och O för att vi skall kunna bedriva alla våra hemmamatcher på det 

professionella sätt som vi gör. Det är arrangemang på mycket hög nivå. Utan er hjälp och 

servicekänsla skulle det inte bli några matcher. 

Publik: Vi var så hjärtligt och varmt välkomna tillbaka till våra matcher och hallar. Nästa säsong 

ska vi göra vår yttersta för att ni är ännu fler som på plats vill dela vår kärlek till handboll och gott 

gemensamt häng. 

  

Vi i styrelsen vill än en gång tacka alla kategorier ovan för allt arbete som ni bidrar med. Det är 

direkt avgörande. Det är det som bygger AHK: Ambition, Hjärta och Kamratskap. 

 

/Styrelsen 
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Herrsektionens verksamhetsberättelse 

Elitlaget 

Inför säsongen anslöt Rickard Frisk från (Tvis Holstebro), Mathias Mark Pedersen (Amo), Mattias 

Möller (Nordsjäelland), Rasmus Torbjörnsson (Aranäs), Emil Holmberg Schatzl (egna led) och 

Fredrik Hellgren (Tyresö) anslöt under februari tidigare än avtalat. Lämnade gjorde Helge 

Freiman (Hammarby), Fredrik Teern (Önnered), Gustav Skagerling (Önnered), Andreas Lang 

(Sönderjyske), Axel Franzén (Mors-Thy), Nils Mellert (Anderstorp), Aron Dagur Palson (GUIF), 

Anton Hagvall (Skjern), Benjamin Helander (Rhein Neckar Löwen), Alexander Wedin 

(Anderstorp). 

  

Vi kom ifrån en ganska stökig säsong med en femteplats och ut i kvartsfinal så målsättningen var 

att vara bättre och spela handboll in i maj. Vi lyckades nästan då vår sista speldag var 

Valborgsmässoafton 30 april då vi vann hemma i semifinalen i EHF cup mot rumänska Baia Mare 

med tre mål. Detta räckte tyvärr inte då vi åkte ut med tre mål sammanlagt. I kvartsfinalserien 

mot Kristianstad lyckades vi bara vinna en match och åkte ut i fyra matcher. Vår placering detta 

år var sexa och det är ett resultat som är bland de sämre som vi har presterat under senare år. 

Semifinal i Europa är helt klart godkänt. Men Alingsås HK herrar har ett hårt arbete framför sig 

inför nästa säsong då vi åter igen skall vara ett topplag i Sverige.  

  

Återigen en säsong som vi inte riktigt hanterade bra fullt ut efter en riktigt bra start i serien. Nu 

hoppas vi att vi nått botten med våra mått mätt och med hårt arbete skall vi vända detta till 

något bra säsongen 2022-2023. 

 

/ Mikael Franzén 

 

Fahlgrens Minne 

Styrgruppen består av Julia Ryding, Martin Lernås och Martin Holmberg. 

 

Årets upplaga av Lennart Fahlgrens Minne spelades onsdagen den 1 september mellan Alingsås 

HK och Kungälvs HK där arrangören vann med 30-24 efter försenad start p.g.a. elavbrott. 

 

Stipendiat • Motivering 

”2021-års stipendiater utgör i mångt och mycket hjärtat i Alingsås HK:s verksamhet, och då inte 

bara inte inom själva handbollen. De utvecklar individer, de utvecklar kamratskap, de utvecklar 

samarbete och laganda. De utvecklar klubbens framtid. 

Den gångna säsongen utmanades handbollslivet på ett sätt ingen av oss tidigare mött. Att träna, 

spela och umgås såsom vi lärt och vant oss vid var en omöjlighet. Men årets stipendiater vek 
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aldrig från sitt engagemang; istället föddes och iscensattes nya aktiviteter för att hålla igång och 

inspirera: fysiskt, psykiskt och socialt. En imponerande attityd och genomförandekraft som har 

stort framtida värde: för klubben och ur individuella perspektiv, och då även bortom handbollen. 

 

Mottagare av 2021-års stipendium • i form av en kommande inspirationsdag utanför 

handbollsplanen • är Alingsås HK:s ungdomsledare.” 

 

/ Maria Sundén 

 

HP Alingsås 

HP Alingsås gjorde säsongen 2021/2022 ett omtag i division 2 västra. Laget har bestått av 

spelare födda 01-02-03-04. För många spelare innebar detta seniordebut i seriespel. Fokus för 

HP-laget har varit att förbereda så många spelare som möjligt för elitspel. I år har totalt nio(!) 

olika spelare från truppen fått känna på spel med herrlaget i handbollsligan. I seriespel varvades 

riktigt bra prestationer med lite svajigare. Det unga HP-laget har använt 26 olika spelare i 

seriespel och haft många olika uppställningar från match till match. Över lag en godkänd säsong 

där man tävlade om kvalplatserna uppåt enda in i sista matchen på säsongen. Till slut slutade 

det med en femteplats och många fina erfarenheter att ta med sig. Till nästkommande säsong 

hoppas laget hålla en lite jämnare nivå under hela säsongen för att kunna tävla hela vägen in om 

avancemanget till division 1. Ledare för HP Alingsås har under året varit William Törnqvist, 

Henrik Svensson, Johan Nilsson, Johnny Junler och Nisse Jonson.  

P19-17 

Herrjunior har bestått av spelare födda 02-03-04. Juniorerna har spelat i två olika serier P19-17 

Elit och P19-17 Väst och gjort detta med bravur. Två andraplatser i de respektive serierna och 

ett rejält lyft från de senaste säsongerna. Laget har haft en god träningskultur och haft hög 

närvaro på såväl gymträningar som på handbollsplan. I juniorserierna har laget använt sig av 30 

olika spelare. I USM-spelet förlorade man en avgörande match mot Hammarby i striden om 

avancemang till steg 5 vilket var ett surt avslut på ett annars positivt USM-spel. Till säsongen 

2023/2024 är målet för junior att fortsatt utveckla spelare som kan ta plats i HP Alingsås och 

sedermera AHK:s representationslag samt att slåss om medaljerna i USM. Ledare för herrjunior 

har under året varit William Törnqvist, Henrik Svensson, Johan Nilsson, Johnny Junler och Nisse 

Jonson. 

/ William Törnqvist 
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P16-15 

Vi inledde säsongen med 34 spelare, en säsong som vi alla gick in i med höga förväntningar på, 

att äntligen få spela matcher, cuper och USM. Säsongen blev också som förväntat, fullt med 

träning och matcher.  

Gruppdynamiken och den individuella utvecklingen har alltid stått i fokus vilket har präglat 

träningarna som i sin tur har genererat hög träningsnärvaro genom hela säsongen. 

 

P16-15 hade två lag i seriespel och ett lag i USM. I seriespelet placerade vi oss i mittenskiktet i 

P16-15 1 och föll tyvärr på målsnöret i P16-15 2 där vi fick nöja oss med en 2a plats.  

Som pricken över i:et avrunda vi den fantastiska säsongen vi haft med spel i USM finalsteg 5, där 

vi korades till landets 6:e bästa lag detta till följd av din individuell utveckling och ett lag med 

enorm vilja att kriga för varandra.  

Ledare för P16-15 under året har varit Simon Nilsson, Victor Tengros, David Johansson och 

Martin Hagström.  

 

/Simon Nilsson  

 

Damsektionens verksamhetsberättelse 

Damkommittén (DK) 

Ledamöter: Ulrica Granqvist (ordf), Catherine Ewerman, Anders Granqvist, Catarina Bergqvist,  

Anders Almevad och Morgan Lindgren. 

Vi har haft några få möten under året. Vår uppgift i år har varit att bemanna under dam-

matcher och eftersom vi skulle omstrukturera i sektionerna har vi avvaktat att dra igång nya 

aktiviteter. 

Delar av damsektionen har ingått i en grupp som skulle ta fram riktlinjer för målet att komma till 

Allsvenskan och hur vi sedan skall stanna kvar där. Gruppen har bestått av Ulrica Granqvist, 

Catherine Ewerman, Christer Mårtensson, Jan Lindfeldt, Per Ottosson, Hans Hermansson och 

mot slutet även Anna Fransson. 

Materiel är framtaget att implementera i vår verksamhet så vi lyckas med målet. 

 

Vi har under säsongen haft ca 80 aktiva spelare och 11 ledare i damsektionen. 

  

Damlag 

Efter att ha avslutat en minst sagt trasslig säsong i pandemins tecken, gick vi alla in i säsongen 

2021-2022 med en förhoppning om att vi skulle få lov att spela handboll utan nedstängning och 

träningsförbud. 
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Damlaget startade säsongen med Amanda Forsberg Wallin som ny huvudtränare och med 

Janne Lindfeldt som assisterande. Ulrica Granqvist som lagledare och materialförvaltare, Patrik 

"Kocken" Karlsson som målvaktstränare och Pontus Axell som fystränare. 

 

Försäsongsarbetet blev till en början, intensivt med kontraktsförhandlingar, som bland annat 

resulterade i Kajsas övergång till AHK och en bred dialog kring lärlingskontrakt för vissa juniorer. 

Försäsongsträning kunde bedrivas, med inslag av pandemibegränsningar.Vi återstartade i 

augusti, efter stor del av egenträning i juli, med ett läger på hemmaplan, som inkluderade bland 

annat övernattning i scoutstugan med support av DK. 

 

Det visade sig vara svårt att få till träningsmatcher på grund av sjukdomssymptom och ett högt 

ansvarstagande bland våra tänkta motståndarlag. Dock bjöd IFK Örebro in oss till några bra 

träningsmatcher i Örebro idrottshus, med hotellövernattning som blev ett uppskattat 

evenemang. 

 

Säsongen startade något "darrigt" med några småförluster och där både pandemibestämmelser 

och matchflyttningar hade satt sina spår. 

 

Då Amanda meddelat att hon var gravid och väntade barn i januari, lyckades klubben knyta upp 

Kent Bengtsson som vikarie. Kent tillträdde under början av december och ledde verksamheten 

ihop med övriga i ledarstaben fram till seriens slut, där laget slutade som 6:a i Div 1 södra. 

 

Som kuriosa kan det nämnas att laget, utan att ha spelat någon kvalificeringsmatch, tagit sig till 

gruppspel i ATG Sv Cupen där vi möter H65 Höör (SHE), Kärra och GUIF (båda allsvenskan). 

Således mycket intressanta matcher att se fram emot.    

 

F19-17 

Har under säsongen spelat i DJ Elit Västra. Med Torbjörn Johansson huvudtränare, Moa Thelin 

assisterande under hösten och Anders Almevad materiel och allt i allo 

Vi anmälde oss till den bästa serien, men efter många avhopp, skador och annat strul 

så lyckades vi ändå placera oss på 5:e plats. 

Spelet har stundtals fungerat bra, men vissa matcher har man inte levererat 

det man hoppas på. Det har tagit lång tid att sätta ett spel så början på serien 

var inte så bra men spelmässigt blev det bättre och bättre. 

 

Då SM ställdes in för oss blev säsongen kortare än beräknat, det fanns goda möjligheter 

att ta sig vidare minst till steg 4. 
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Säsongen har varit upp och ner och gruppen har bestått av både väldigt seriösa tjejer och även 

en hel del mindre ambitiösa. 

 

F16-15 

I laget har det under säsongen varit 27 spelare som varit igång. 

Huvudansvariga ledare för laget har Martin Lernås och Peter Hafström varit.  

Vi har deltagit med två seriespelande lag i serierna F16-15 Nivå 1 och F16-15 nivå 2. 

De båda lagen slutade på andra respektive första plats i de båda serierna. 

 

AHK dam B 

Har spelat i division 4 under säsongen, serien innehöll 20 matcher där vi vunnit samtliga. 

Har haft 15-20 spelare under säsongen inkl. spelare från DJ och Dam A. 

Christer Mårtensson: Handboll 

Per Ottosson: Fys 

Nästa säsong spelar laget i division 3. 

 

/ Ulrica Granqvist 

 

Ungdomssektionens verksamhetsberättelse 

Under säsongen som gått har ungdomssektionen till största del kommit åter i aktivitet efter 

pandemin. Anna Fransson har anställts som ungdomsansvarig, och tillträdde sin tjänst i 

december 2021.  

Under året har två nya grupper för de allra yngsta (4-5 år) startats upp, och intresset för 

deltagande har varit stort. Över lag är grupperna glädjande stora i våra yngre grupper. 

Flera lag har deltagit i olika cuper under våren, och vi var representerade i samtliga klasser i 

USM. 

 

Den 19 maj hade vi en gemensam avslutning i Estrad, där föreningens samtliga lag deltog. 

Attitydpriset tilldelades F10 (f. 2011) med motiveringen ”Ett härligt gäng tjejer, som sprider 

glädje omkring sig, och visar Ambition, Hjärta och Kamratskap vart de än kommer. De peppar 

varandra och visar prov på gott uppförande, Fair Play och ett gott ledarskap.”  

Flera av våra yngsta lag samt Handboll För Alla har under våren engagerats vid seniormatcher 

och deltagit vid inspring och/eller match i pausvila.  
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Ledarmöte har genomförts digitalt. Under tidigare verksamhetsår tilldelades ungdomsledarna 

pris från Fahlgrens minnesfond vilket finansierade en trevlig ledarträff med middag och 

shuffleboardmästerskap i april månad på Stures, mycket uppskattat. 

 

/ Ungdomsansvarig 

 

Funktionernas verksamhetsberättelse 

EKONOMI 

2021-2022 är ett räkenskapsår som även delar av detta år ekonomiskt präglades av Pandemi och 

Coronarestriktioner. Ett antal matcher inför nästan tomma läktare samt osäkerheten för våra 

seriebiljettsinnehavares möjligheter att se matcherna skapade ett ekonomiskt bortfall av intäkter. 

 

Äntligen kunde föreningen återuppta Potatiscupen som är en starkt bidragande orsak till 

intäkter. Potatiscupens intäkter och kostnader har tagits på detta räkenskapsår även om sista 

dagen på cupen inföll 1 maj. Statligt bidrag för förra årets ej genomförda Potatiscup har tillförts 

årets intäkter. 

De ökande personalkostnaderna kommer delvis från styrelsens strategiska beslut att anställa en 

ungdomsansvarig.  

Tack vare ekonomiskt stöd från staten för förlorade intäktsmöjligheter har ekonomin varit under 

kontroll. 

 

Resultatet för 2021-2022 visar glädjande en vinst på 1 084 552 kronor att jämföras med 

föregående års förlust på 298 964 kronor. Med årets vinst uppgår nu det egna kapitalet till 

3 204 535 kronor. Likviditeten och betalningsförmågan är god. Totalt uppgick intäkterna till 20 

826 027 kronor och kostnaderna till 19 741 186 kronor. Jämfört med föregående säsong har vi 

ökat intäkterna med 4 048 040 kronor och ökat kostnaderna med 2 664 337 kronor.  

 

Våra största intäkter har kommit från trogna och nya partners, Potatiscupen, medlemmar, statligt 

stöd och kommunala bidrag. Året  har även kännetecknats av kostnadsmedvetenhet och 

kostnadskontroll.  

 

Nästa säsong  

När det här skrivs tror vi på en normal säsong för planerade ekonomiska aktiviteter. Styrelsen 

och personalen kommer att jobba hårt för att ekonomin skall hållas i balans. Arbetet består både 

av att hitta intäktsökningar nya intäktskällor samt ha full kontroll på föreningens kostnader.  

 

/ Jan Furunger 
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NIU ELITHANDBOLLSGYMNASIET ALSTRÖMER 

Handbollsgymnasiet på Alströmergymnasiet har nu funnits i 18 år, varav 11 år med NIU.  

NIU Handboll Alingsås har haft både flickor och pojkar i sju år. Antagningarna inför årets årskurs 

2022 visar glädjande ett fortsatt ökat antal flickor som söker sig till NIU Alingsås.  

 

NIU Styrgrupp tillsammans med AHK:s ungdomsansvariga tränare / ledare arbetar mycket med 

att öka antalet sökande av både pojkar och flickor. I december 2021 presenterades två 

informationsfilmer, producerade av Alströmergymnasiets Samhällsprogram, inriktning Media. 

Dessa filmer har, i kombination med textbaserad kommunikation, använts som marknadsföring. 

Filmerna är tidlösa, och kommer att användas även i kommande års rekryteringsprocess. 

 

Under hösten 2021 gjordes ny ansökan till SHF om NIU tillstyrkan för certifieringsperioden 2023 

– 2026. Tillstyrkan för 2023–2026 omfattar 16 elever per år, men med en optimal fördelning på 

6 flickor och 10 pojkar. Detta innebär en sänkning av antal elever från 18 till 16, och det är 

framför allt på flicksidan som antalet påverkats negativt. Orsaken till detta är att man ser ett för 

lågt söktryck på flicksidan, och syftet är att ha en hög kvalitet på antagna. 

 

Intresset för Alströmergymnasiet är fortfarande mycket stort runt om i landet och drygt hälften av 

alla nya elever kommer från andra kommuner än Alingsås. Årets antagningsdagar hölls 

planenligt 10-11 januari. Under dagarna hölls intervjuer, träningar, matchspel och 

informationstillfälle. Detta år kryddades dessutom dag 1 av att herrlandslaget var på plats och 

genomförde sin sista träning inför Europamästerskapet.  

 

Inför ht 2022 är de antagna fördelade på 9 pojkar och 8 flickor. Totalt hade vi 81 antal sökande, 

varav 63 närvarade på våra antagningsdagar i Estrad. Vi hoppas att årets antagna NIU-elever 

kommer att hålla god kvalitet och utvecklas väl, såväl som människor som handbollsspelare 

under sina tre år på NIU Alströmer. 
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Torbjörn Johansson och Peter Hafström har arbetat som instruktörer under läsåret, dessutom 

har NIU-verksamheten stöttats upp av William Törnqvist och Martin Lernås. De praktiska 

lektionerna inriktas på individuella färdigheter samt teknisk/taktisk kunskap. De teoretiska 

delarna utgörs av Tävlings- och träningslära, som innefattar i utbildning i hälsa, kost, 

handbollsteori, ledarskap och idrottspsykologi. Syftet med NIU-utbildningen är att ge en god 

handbollsutbildning som skall rusta eleverna inför och under sin elitsatsning. 

 

Under året har NIU styrgrupp haft utökad kontakt mellan klubbtränare och NIU-instruktörer 

genom veckovisa avstämningar i syfte att säkerställa elevernas välmående och utveckling. Under 

läsåret har representanter från NIU styrgrupp aktivt kontaktat såväl elever som vårdnadshavare 

för avstämningar. Vi ser att detta har varit mycket positivt, och upplever att våra antagna elever 

funnit sig mycket väl till rätta i Alingsås. Ett kvitto på detta är att ingen av eleverna som flyttade 

till Alingsås inför läsåret har avbrutit sin utbildning, vilket är ovanligt.   

Skolchefen Dennis Pavlovic har varit verksamhetsansvarig även för NIU, och NIU instruktörerna 

har således rapporterat direkt till Dennis. Henrik Widlund, controller på Alströmergymnasiet, har 

ansvaret för att samverkansavtal mellan Alingsås och den inflyttade elevens hemkommun 

upprättas och blir signerade. Henrik har deltagit på flertalet möten med NIU Styrgrupp för att 

hålla oss uppdaterade om status på avtalen. 

Två till tre gånger om året träffas skolans mentorer, instruktörer, elevhälsa och 

verksamhetsledning, (s.k. ”Timeout”), i syfte att säkerställa respektive elevs skolgång, mående 

och utveckling.  Det ger möjlighet att få till snabb åtgärdsplan, i händelse av behov. 

NIU Handbolls hemsida har under året kontinuerligt uppdaterats med information och nyheter. 

Det finns en uppdaterad länk till Alströmergymnasiets NIU hemsida via AHK:s hemsida. 

Under perioden 2021–2022 har gruppen haft 14 protokollförda NIU-möten  

Gruppen arbetar i huvudsak med:  

• planera och arrangera antagningsdagar för sökande elever  

• bistå med boende för inflyttade elever  

• verksamhetsutveckling av NIU lokalt  

• marknadsföring av NIU och uttagningarna till kommande läsår 

• hantera uppkomna sociala problem  

• planera och genomföra besök i Berlin samt ta emot besök från Berlin  

• genomföra protokollförda månadsmöten 

• samarbete med SISU / Sparbanksstiftelsen / Alströmergymnasiet  

• bevakar kommande NIU åldersgrupper 
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Styrgruppen har under året haft 12 ord. frivilliga medlemmar. Varje medlem har ett eget 

ansvarsområde som avrapporteras vid gruppmöten. I gruppen ingår instruktörer / tränare 

anställda från AHK / Alströmergymnasiet m.fl. 

 

Internationellt utbyte med skolan SLZB i Berlin under 2021–22   

Det internationella utbytet (’Växel Berlin’) har tyvärr under perioden inte gått att genomföra. 

Avtalet som omfattar sportsligt utbyte /skol-aktiviteter/ kulturella inslag samt social gemenskap 

mellan elever och ledare kommer att återupptas när Coronarestriktioner tillåter detta  

  

Genom ett projektstöd från SISU har vi erhållit ekonomisk stöttning till ett tränarutbyte med 

skolan i Berlin. Initialt så kommer den tyska skolans huvudtränare att besöka Alingsås så fort 

restriktionerna tillåter detta - troligtvis under senare delen av 2022. 

 

Avslutningsvis vill vi som arbetar med NIU Elithandbollsgymnasium i Alingsås framföra ett stort 

tack till Alströmergymnasiet, Alingsås HK, SISU samt Sparbanksstiftelsen i Alingsås för support, 

stöd och engagemang i vår NIU-verksamhet under det gångna verksamhetsåret. Vi ser framemot 

fortsatt gott samarbete under nästkommande år.    

 

/ NIU Styrgrupp 

 

MARKNADSKOMMUNIKATION 

Årets arbete med marknadskommunikationen har inneburit ett fortsatt samarbete med klubbens 

partner Gameday. På grund av restriktioner i fysisk närvaro på matcherna har stort fokus legat på 

digital närvaro med annonsering och interaktion.  

När restriktionerna släppt provade vi kampanjer för att locka tillbaka publiken till våra matcher. Vi 

har utvärderat och tagit steg framåt i vår strategi kring digital närvaro och publikaktivering. 

Utöver detta har vi arbetat traditionsenligt med annonser i tryckt media samt exponering i 

arenan.  

Exempel på aktiviteter som genomförts under året: 

• Synlighet digitalt: Vimpeln, Estrad 

• Bild på AHK-bussen med både Damlag, Herrlag och Ungdomsspelare 

• Matchannons Alingsås Tidning med både dam, herr och HP. Samt någon enstaka 

annons i Kuriren 

• Annonsering/tävlingar via Facebook, www.ahk.nu och Instagram 

 

/ Julia Ryding 

 

http://www.ahk.nu/
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MATCHARRANGEMANG 

Torsdagen den 2 september startade säsongen med en arrangemangsträff som annonserades i 

media. Vår arrangemangspersonal är ett gott fantastiskt gäng, men vi behöver bli fler då det inte 

bara är handboll vi jobbar med. 

Denna säsong har vi arrangerat 13+2st matcher i handbollsligan, 6st matcher i European Cup, 

3st matcher i ATG Svenska Cupen och 1st landskamp Sverige-Nederländerna, alla spelade i 

Estrad Alingsås. Damlagets och HP Alingsås matcher i Nolhaga täcks upp av våra arrangemang 

ihop med damkommittén. 

 

Vårt arbete präglas även av vad som händer i övrigt i Estrad där vi kan nämna några exempel 

som vår personal varit med: Lights in Alingsås (okt), Thank you for the music (nov), Julkonsert 

(dec), Futsal (jan) och Galenskaparna (maj). 

 

Som alltid skickar vi ett stort tack till alla som stöttat och hjälpt till under denna säsong. 

 

/ Tomas Gideflod & Maria Sundén 

 

BLÅLJUS 

Säsongen blev som tidigare säsong inte som tidigare år med läktare fyllda av publik och härlig 

stämning på grund av covid-19 och de restriktioner som varit, men när restriktionerna släppte 

var både vi och publiken på plats vilket kändes fantastiskt att få uppleva igen och skapa 

stämning i Estrad.  

 

Under grundserien anordnades det bussresa till matcherna mot Sävehof och Aranäs. Vi har 

försökt att åka på de matcherna som varit i närheten och när antalet anmälda till bussresan varit 

för få för att det skulle gå runt packade vi in trummor i bilen istället och åkte iväg. 

 

Vi har även stöttat laget från läktaren under matcherna i European Cup.  

 

I slutspelet var vi nere i Kristianstad på båda matcherna, en liten tapper skara på första matchen 

och sedan två bussar ner till andra matchen.  

 

Vi är otroligt stolta, som alltid, över killarnas insats under säsongen. 

 

/Amy, Albin, Mathilda, Therese, Heather & Pelle 
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POTATISCUPEN 

Året började dåligt med Hallbybollen som precis hade fått ställa in. För Potatiscupens del denna 

tidpunkt hade 110 lag anmält sig och lagen hade, precis som vi, en tro på Potatiscupen och 

ingen drog sig ur, istället började anmälningarna att öka i fart. Fredagen den 28 januari var det 

146 anmälda och veckan senare 187 lag. 9 februari drogs restriktionerna tillbaka och 

Potatiscupen kunde planeras fullt ut, med logi. Vi stannade till slut på 270 lag totalt fördelat över 

två helger och av dessa sov 146 lag över (54%). 

 

Svårigheter 

• Att fördela klasser över två helger innan man vet något om anmälningsantal. 

Antal lag per helg blev ojämnt fördelat där stort engagemang F12 och F13 var det som 

orsakade den ojämna fördelningen. Och för få anmälda lag i U8 och U9. 

• Kommunikation efter detta långa uppehåll. 

Innan cupstart så blev det en del interna kommunikationsmissar med våra föräldraansvariga där 

vi inte insåg vidden av att vi tappat erfarenhet och där 6 föräldragrupper, istället för 2, var helt 

nya i Potatiscupen. Men efter goda samtal och framför allt efter genomförd Potatiscupen kändes 

det som om vi hade lyckats reda ut frågetecknen till utropstecken. 

• Personer från den gamla organisationen har under det sista året på mer eller mindre tråkiga 

sätt försvunnit från vår organisation. Många kunskapsluckor skulle fyllas och arbetet blev digert 

att täcka upp för och av naturliga själ bidrog detta till den kommunikationsmiss som uppstod. 

 

Utropstecken 

• För att skapa en känsla av gemenskap i den till stora delen nya föräldraansvariggrupp som var 

gjordes en satsning ihop med Kempa på nya Crew-jackor. Det blev uppskattat. 

• Organisatoriskt så skapades en ny Tävlingsledning med undertecknad, Lena Lindqvist, Julia 

Ryding, Christer Mårtensson och Anna Fransson. Första året för både Julia och Anna  

och nya uppgifter tillkom för övriga, men ett gott arbete blev det! 

• Maten! Fredrik Järås och Henrik Packendorff från Mat & Mingel i Alingsås AB stod för 

matleveranserna och vilka lovord Potatiscupen fått. Om barnen äter sig mätta så blir ledarna 

glada och alla vill komma tillbaka till Alingsås. 

• Bemötandet som Potatiscupens lag får från alla som arbetar med cupen är grymt bra. Man blir 

så stolt och tacksam när man får till sig alla lovord om hur bra lagen haft det i både logi och 

hallar, cupbussar i Vårgårdabuss regi och matsal, kiosker och fixargrupp. Det berömmet riktas 

framför allt till en kämpande föräldraansvariggrupp som förmedlat vårt budskap och till alla 

föräldrar / ideella som bemannat sina pass med ett engagemang utöver det vanliga. 

• Nyheten digitala deltagarkort via ProCup gav oss möjlighet till bra statistik, mervärde åt 

partners och slippa gästkort i pappersformat. En uppskattad nyhet visade det sig hos ledare 

framför allt, men även hos domarna som kunde betala i kiosker via detta kort. 
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• Tillresta domare fick sova på rum hos Grand Hotel Alingsås istället för i konferensrum. 

Arvoderade domare fick även en populär ggodiebag samt en ”pratstund” med stjärndomarna 

Mirza Kurtagic & Mattias Wetterwik. 

• Montessori Gul och Bo Melin ställde upp med logi och med kort varsel när antalet 

övernattande ökade helg 2. Även Alingsås kommun ställde upp med förskolan vid 

Nolhagaskolan av samma anledning. 

• Våra övriga partners ej nämnda ovan är alltid utropstecken för oss: Sparbanken Alingsås, 

PEAB Alingsås, RES Norden, Nolhaga Parkbad, Padel Endorfin, Voltflip. 

• Extra stort tack till alla lärare, vaktmästare, Alingsåshem, Securitas, Räddningstjänst och Polis 

för ett gott samarbete. 

 

Fakta 

Helg 1 22-24 april • 126 lag • U16-15, U11-8 år 

54 övernattande (43%) • 72 lokala lag (57%) 

Logi: Alströmergymnasiet och Nolhagaskolan 

Spelhallar: Estrad Alingsås , Nolhagahallen, Alströmerhallen, Stadsskogshallen, Östlyckehallen, 

Hjälmaredshallen 

 

Helg 2 29 april-1 maj • 144 lag • U14-12 år 

92 övernattande (64%) • 52 lokala lag (36%) 

Logi: Alströmergymnasiet, Nolhagaskolan, Östlyckeskolan, Gustav Adolfskolan och Montessori 

Gul 

Spelhallar: Estrad Alingsås , Nolhagahallen, Alströmerhallen, Stadsskogshallen, Östlyckehallen, 

Hjälmaredshallen, Ängabohallen, Albert Hall (Långared), Lenahallen (Östadkulle). 

 

/ Maria Sundén 

 

PARTNERGRUPP 

Våra partnerintäkter ökade i år med drygt 500 000 kronor mot föregående år.  

Vi har idag cirka 120 paketpartners samt ytterligare cirka 100 partners i Club 73. Totalt hamnade 

våra intäkter på 6 935 000 kronor vilket är cirka 200 000 under budget. Vår årliga 

tvåkronasmatch slog dock rekord och innebar en intäkt på 248 000. Ett lite svalare intresse för 

slutspelsreklam samt att det endast blev två kvartsfinaler gjorde att intäkten landade på 110 000 

kronor.  Ett tufft arbete visste vi låg framför oss inför säsongen men vi känner att vi klarade den 

godkänt. 
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Ingenting är längre självklart och våra partners har också haft två tuffa år. Vi har dock väldigt 

lojala partners som vi vet stöttar oss i såväl medgång som motgång och vi har stora 

förhoppningar på säsongen 2022–2023.  

Vi tror att vi dels kan få tillbaka några partners som valde att stå över 2021–2022 men tror också 

att vi kan utveckla samarbetet med några befintliga genom att förändra och utveckla vårt 

erbjudande. Vi går in i 2022–2023 med stor tillförsikt. 

 

Undertecknad har varit ansvarig för partnergruppens arbete och tillsammans med Julia Ryding, 

Rolf Wifstrand, Johan Modig och Lena Lindqvist. Stort tack till er alla som varit med. 

 

/ Christer Mårtensson 

 

PARTNERAKTIVITETSGRUPPEN 

Äntligen skulle man kunna säga om det faktum att vi fått möjlighet att aktivera våra partners.. 

Utöver träffarna i vår partnerlounge inför varje hemmamatch så har våra ambitioner genom åren 

varit att genomföra ett antal olika aktiviteter. Vi har arrangerat en Kickoff med våra 

representationslag samt Julbord på Grand Hotel,  3 Nätverksfrukostar, 2 Travkvällar på Åby samt 

en resa till Bratislava och Handbolls EM för våra partners under säsongen. 

Att genomföra partneraktiviteter är en viktig och högt prioriterad verksamhet för AHK för att visa 

en seriös inställning och uppskattning gentemot klubbens partners där man ges möjlighet att 

nätverka. 

 

I gruppen har följande tillsammans med undertecknad verkat. 

Julia Ryding, Christer Gustavsson, Melker Härnälv, Magnus Borg, Fredrik Beckman, Martin 

Larsen, Per Aversund, Johan Hagström, Johan Modig och Lars Gedda. Tack alla för fint arbete. 

 

Vi jobbar just nu med att sätta nästa säsongs aktiviteter och givetvis har vi högt ställda mål och 

förhoppningar kring våra partneraktiviteter inför säsongen 2022-2023. 

 

/ Christer Mårtensson 

 

RESEGRUPPEN 

Resegruppen är Karin Axelsson, Lasse Gedda, Johan Hagström & Per Aversund. 

Äntligen fick vi chans att genomföra en planerad resa och denna gick till Slovakien • Bratislava • 

EM i handboll • januari 2022. Där såg vi Oscar Bergendahl göra succé och själva syntes vi tydligt 

i televisionen. En god relation med Svenska Handbollsfans har vi också på dessa resor. 

 

/ Resegruppen 
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AHK INTEGRATION 

Detta projekt syftar inte på det sportsliga utan på vad Alingsås HK kan göra i Alingsås för dem 

som står långt ifrån arbetsmarknaden samt arbeta för integration och inkludering i skolorna. 

I projektet verkar nio ideellt arbetande AHK:are. Projektet har två delar: 

Mötesplats ”Viställerupp” : AHK har målet att under de kommande tre åren vara mötesplatsen 

"Viställerupp" för ett hållbart Alingsås genom att verka för att arbetslösa integreras på 

arbetsmarknaden. 

Under vårmånaderna i år har fokus riktats emot att bistå flyktingarna som kommit till Sverige från 

Ukarina. Detta har AHK gjort genom att vara delaktiga i ”Alingsås stöttar Ukarina” deras arbete i 

att finna boende för kvinnorna och barnen. AHK medverka vid veckovisa träffar med de 

nyanlända i Equmeniakyrkan och vid aktiviteter för dem, till exempel bad i Nolhagabadet.  

I projektet medverkar, förutom projektgruppen, även kyrkor och samfund, Arbetsförmedlingen, 

företag och organisationer. 

Skolprojektet: Vi har stöttat skolledning och personal att stärka relationer och kamratskap mellan 

elever och vuxna på Sollebrunns skola. Arbetet påbörjades höstterminen 2021 och har pågått 

under våren 2022. Det är en fortsättning på AHK:s arbete med att främja integration och 

främlingsvänlighet i Alingsås. Spelare från dam- och herrlaget har besökt samtliga 17 skolklasser 

i Sollebrunn, Magra och Stora Mellby.  Eleverna har fått varsitt exemplar av AHK:s bok Vi ställer 

upp. Projektet har också inneburit handledning till skolledning och personal. Finansiering sker 

genom Sparbanksstiftelsen Alingsås. 

Till hösten 2022 skissas på en fortsättning i Bjärke då elever och personal även får se och arbeta 

med en film som producerats av AHK, med just elever som målgrupp. Arbetet med filmen 

påbörjades 2020 och i filmen intervjuas två unga män från Afghanistan, en flicka som studerat på 

NIU:s handbollsgymnasium i Alingsås samt Max Darj. 

Intresse finns också från kommunen och skolförvaltningen att AHK gör detta på fler skolor. 

 

/ Nils-Erik Molin 

 

VALBEREDNING 

Vårt övergripande arbete i valberedningen vilar på de riktlinjer som är framtagna för AHK. 

 

”Sammanfattningsvis ska valberedningen föreslå en styrelse och andra funktionärer som den tror 

kan göra ett bra jobb. Förtroendevalda som inte lägger ett tillräckligt stort engagemang bör inte 

förslås igen om inte särskilda skäl föreligger. Styrelsen bör minst vartannat år ha någon nyvald i 

styrelsen. Det är också valberedningens skyldighet att planera valen så att inte alla styrelse-

ledamöters mandatperiod avslutas samma år”. 
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Till viss del har Coronapandemin även i år satt käppar i hjulet för oss i valberedningen vilket 

medfört att vi inte har intervjuat alla styrelseledamöterna vid fysiska möten. Vi har på samma sätt 

som förra året genomfört en utvärdering av styrelsearbetet via en utskickad enkät. Vi har där 

också bett respektive ledamot dela med dig av sin bild av styrelsearbetet i AHK. Till detta har vi 

fört samtal med delar av styrelsen, mer utifrån hur man ser ett framtida AHK än att gå in på hur 

själva styrelsearbetet har fungerat. 

 

Vi kan glädjande konstatera att styreseledamötena är nöjda med hur styrelsearbetet i AHK har 

bedrivits under året. Att styrelsemötena under hösten och början av året varit digitala har 

givetvis påverkat arbetet. 

 

Svaren i enkäten är i stort sett lika med förra årets svar. Styrelsearbetet bedrivs på ett bra och 

professionellt sätt samt leds av en engagerad ordförande. Alla kommer till tals och bidrar med 

sin kompetens. Att klubbchefen, Julia Ryding, är med på mötena ses som positivt och medför att 

rent operativa frågor inte finns med i arbetet för styrelsen på samma sätt som tidigare. Detta ger 

styrelsen utrymme till att arbete mer med strategiska frågor. 

 

En yttring som framkommit i svaren på enkäten var att se över antalet ledamöter i styrelsen då 

flera påpekat att det nu kan vara en för stor styrelse när klubbchefen är med på alla möten.  

 

Vi i valberedningen har tagit fasta på detta och kommer därför föreslå att vi minskar styrelsen 

med en ledamot jämfört med innevarande år. 

 

Enligt våra stadgar skall styrelsen bestå av ordförande jämte minst sex högst åtta personer varav 

en av årsmötet vald kassör.  

 

När det gäller tilltänkta personer till styrelsen har vi arbetar utifrån följande utgångspunkter: 

• Rätt kompetens 

• Högt engagemang 

• Att en föryngring vore önskvärd 

• Ha ett ”blått hjärta”  

 

Även i år har vi i valberedningen varit i kontakt med många personer som vi anser passar in på 

dessa krav och som vi tror skulle tillföra mycket till klubben. Vi kan bara konstatera att trenden vi 

sett de senaste åren är att det blir allt svårare att få personer att engagera i ideellt arbete.  
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Utifrån vårt arbete och diskussioner har följande personer, vars mandatperiod går ut, tackat ja till 

omval. Jan Furunger, Therese Sonesson, Per Ottosson och Martin Holmberg. Detta medför att vi 

kan bibehålla en stabilitet i klubben vilket är otroligt viktigt i dessa tider.  

Dessutom föreslår vi i valberedningen att Johanna Rist väljs in som ny ledamot.  

Mats Alm och Ulrica Granquist har tackat nej till omval. 

 

Då vår nuvarande revisor på grund av upplevd intressekonflikt inte kan fortsätta vara vår 

huvudrevisor så undersöker vi marknaden för att hitta en ny revisor och en ny suppleant.  

 

Vi i valberedningen ställer härmed våra platser till förfogande för årsmötet och tackar för 

förtroendet att för arbeta fram en ny styrelse. 

 

/ Anders Atterling, Melker Härnälv & Lennart Anderberg 

   

Valberedningens förslag till styrelse och funktionärer för AHK verksamhetsåret 2022/2023 

Fetmarkerade namn är föremål för val på årsmötet 

 

Ordförande på 2 år  Richard Fredriksson  Vald till 2022/23 

Kassör  Jan Furunger Omval 1 år 

Tre ledamöter på 2 år Annika Qarlsson Vald till 2022/23 

Martin Holmberg Omval till 2023/24 

Johanna Rist  Nyval 

En ledamot på 1 år  Therese Sonesson Omval 

Per Ottosson  Omval 

 

 

Två revisorer på 1 år XX   Nyval*               

Lennart Andersson Omval              

jämte en suppleant 1 år XX  Nyval*             

 

* Lyckas vi inte innan årsmötet hitta någon ny revisor är det valberedningens förslag att låta 

årsstämman bemyndiga styrelsen att anlita en revisor och suppleant fram tills årsmötet 2023. 

 

Valberedningen skall enligt stadgarna väljas med tre personer, varav en sammankallande, på 1 

år. Not. Anders Atterling, Lennart Anderberg & Melker Härnälv står till förfogande för omval. 
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AVSLUTNINGSORD 

Som vi alla är väl medvetna om har pandemin på flera sätt förändrat förutsättningarna i vårt 

samhälle – såväl för organisationer och arbetsplatser, som för enskilda personer. Pandemin 

begränsade våra möjligheter att ”leva som vanligt”. En del i detta är givetvis ändrade villkor för 

idrotts- och föreningsverksamhet. 

Pandemin påverkade oss fortsatt mer än halva denna säsong och innebar ytterligare ett tungt 

ekonomiskt avbräck. Kraven på flexibilitet i covid-19 gällande hantering av publik och 

arrangemang kvarstod. Förståelsen kring kostnadsbesparingar och intäktsidéer behövde leva 

vidare. I februari släppte dock restriktionerna och vi kunde välkomma publiken tillbaka till Estrad. 

Extra glada var vi för möjligheten att igen genomföra Potatiscupen efter två års uppehåll. Ett 

evenemang av glädje för både tillresta handbollsfantaster och alingsåsare.  

 

Återigen, TACK, till alla som på något sätt stöttat och följt oss under året. Nu ser vi ödmjukt fram 

emot en ny säsong där vi önskar välkomna alla tillbaka till hallarna för träningar, matcher och blå 

gemenskap. 

 

/ Klubbchef Julia Ryding 

 

 

 

 

 

 

 

Alingsås 2022-06-08 

 

 

 

 

Richard Fredriksson Mats Alm   Jan Furunger           Martin Holmberg 

Ordförande  Vice ordförande Kassör            Sekreterare 

 

 

 

 

Ulrica Granqvist  Per Ottosson  Therese Sonesson 
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