
Redaktörn´s slutord
DU håller/läser i mitt sista ’Hising Islanders Hockey News’.

Uppväxt
Jag är uppväxt med och på Hisingen.  Redden 1968 började jag hjälpa till med Hockeyskolan samtidigt
som jag spelade i A-laget.
Säsongen 1970 fick jag ansvaret för A-pojkarna födda 55 och 56. 
1972 gick jag Steg 3-kursen i Västerås under två veckor. Samtidigt blev jag A-lagstränare i Hisingen.
Laget slutade tvåa i dåtidens Div 3 serien efter KBA 67 (nuvarande Kings).

Tränare
Därefter har jag tränat pojklagen födda 60, 61, 62, 63, 64 och 65 samt var lagledare för A-laget en säsong
med Svante Granholm som tränare.
När mina fyra barna var små var jag borta från klubben, men när det var dags för skridskoåkning för 
Dem dök jag upp som ansvarig för Ishockeyskolan på söndagar på Rambergsrinken. Den första gruppen
var födda 84 därav följt av 85, 86, 87, 88 och 89.  Samtidigt var jag ansvarig för grupp 85 tom U10.
1996 blev min fru opererad för cancer. Jag slutade som ledare omedelbart när säsongen var över.

Järnbrott
Min Sebastian född 85 började spela ishockey i Järnbrott. Jag bor sedan 30 år i Majorna på
Standargatan, bara 2 kilometer från Slottskogsrinken och Frölundaborg. 
Till Tuve är det 17 kilometer. Det är ännu längre utan bil.

Efter ett år fick jag en förfrågan om att bli ordförande i Järnbrott. Familjen gav sitt godtycke till detta. 
Jag var verksam i Penguins under sex säsonger 1997-2003 .
Vad hände i Penguins under dessa år går bra att läsa under www.jarnbrott.com. 
Bland annat gjordes 204 veckonews kallade Penguins News. På nätet finns News från 2000 och framåt.

Percy
Då ringde Percy och undrade om jag kunde hjälpa till i MIN gamla klubb. 
Med tvekan ställde jag upp.
Intressant var att många ledare i Hisingen hade jag varit ledare och tränare för i deras unga år.
En annan intressant sak var hur ’lilla’ Järnbrott utan isresurser hade kommit ikapp Hisingen som har
I jämnförelse överflöd med is. Hur kunde detta vara möjligt?
I Järnbrott hade vi under flera år samarbetat med SHI. Detta har givit speciellt målvakterna och tränare
fri utbildning i SHI´s regi. Vi började med ett samarbete även i Hisingen med SHI. Tyvärr var inte alla
positiva till detta så det blev bara en säsong.
I Järnbrott hade vi börjat med Tjejhockey. Det behövde utökats till fler klubbar och Hisingen hade ju alla
förutsättningar. 
Klubben hemsida´s innehåll våren 2003 var inte bra. Den behövde förbättras.
Min uppgift som jag uppfattade den när jag nu återkom i Hisingen var att ansvara för Tjejhockey och
Hemsidan med information. 
Märk att jag bara har haft idrotten ISHOCKEY för mina ögon och inte mina barns.

Tjejhockey
Efter ett svårt första år har Tjejhockey´n tagit sig. Ledare och tränare finns på laget. De har spelat en
serie kallad Tjej Västsvenska serien som organiserats av mig med resultat och tabell på föreningens
hemsida.

Hemsidan
Www.hisingenhockey.o.se har fyllts med mycken historisk och aktuell information. Det började med
Istiderna för Tuve och Rambergsrinken som legat med aktuell fördelning under två år.
Ett utmärkt samarbete har jag haft med vår duktige webmaster Stefan Simonsson.

70 veckonews har producerats under två år. Vid varje presentation har en ’ny’ bild förstärkt 
News ankomst. Totalt finns idag 916 sidor  i de News som ligger på nätet. 

News har gjorts för att förmedla information internt och öka kunskapen om ishockey i klubben.

http://www.jarnbrott.com/
http://www.hisingenhockey.o.se/


Givmilda
Många har varit givmilda medan många grupper i föreningen varit ’knäpp’ tyst om sin verksamhet.
Denna tystnad upplever jag som otroligt tråkig och illojal mot övriga medlemmar.

A-pojkar under två år
Det mest tråkiga under mina sista år i klubben är det som hänt runt A-pojkar.
News har inte förmedlat negativa händelser men nu vill jag ta upp det som hänt runt Rambergsrinken ur
Min synvinkel/uppfattning som mångårig ledare och tränare.

Föräldramöte
Hösten 2003 blev jag kallad till Rambergsrinken och ett Föräldramöte om A-pojkar. 
Det som utlöst denna träff var att en pojke inte längre kom med 1:a laget som han varit bosatt i sedan
U10-åldern. 
Det är mer vanligt än undantag att spelare inte utvecklas i ’rätt’ riktning under sin pubertetstid. 
Försenad kroppslig tillväxt gör att man under väntan på denna står still i sin utveckling samtidigt som
omgivningen ’skenar’ förbi. 
Samtidigt kom nya spelare (fem från Kungälv) och började konkurrera om platserna i 1:a laget.
Varför denna reaktion? 
Ingen tränare kan påverka en person fysiska mognad. När spelare hamnar i denna situation är det bästa
för spelaren och hans egna säkerhet att ta steget ner under viss tid. I förstalaget går det fortare och
’smäller’ hårdare.

Bästa tränaren
Förra säsongens tränare hanterade tre lags seriespel samt träningar minst tre gånger i veckan. Vi två har
under flera år arbetat tillsammans med A-pojklag i Järnbrott och JB Hockey och jag anser att han är en
av distriktets absolut bästa pojklagspelare.

Men hot och krav framfördes till Styrelsen att ny tränare måste engageras för annars skulle ’de’ lämna
föreningen……. Styrelsen tog fram ny tränare.

Det är föreningens födda 93 tacksamma för. De har utvecklats otroligt under sin nya tränare.
I GP-pucken förlorade deras två lag bara en match av spelade 11. Det är framtidstro i detta läger.

Bra riktlinjer
U16 / 15 ledare tog fram bra riktlinjer för säsongen. Dessa presenterades förra våren i News och har legat
synliga på klubbens hemsida samt under Kalender´n sedan augusti.

Vissa föräldrar accepterade inte Styrelsens val. Detta kände de redan från början. 
Istället för att organisera sig och ’skramla’ in pengar till sina barns ishockeyverksamhet började några
genast ’skärskåda’ verksamheten som bedrevs. Till och med hur man delade in spelarna på träningen
hade man kommentarer till. Det är helt otroligt. 

Det ställdes krav på sina barns deltagande. 
’Min pojk har blivit så ofördelaktigt behandlad i tidigare år i Hisingen så nu är det hans tid att vara med’. 

Respektlöshet
När inte föräldrar visar respekt för ledarnas upplägg och insatser, hur tror Ni deras ättelägg skall göra
det? De har ju föräldrarnas förtroende att inte lyssna eller göra som ledarna uppmanar dem.

Vad händer? För att få någon ordning på gruppen höjer man ju rösten och språket blir annorlunda.

Spelarråd
Ledarnas målsättning var också att laget skulle ta fram representanter till ett ’spelarråd’. 
Men de valda spelarnas föräldrar menade att pojkarna inte var myndiga till detta utan att de gick in och
tog deras plats i spelarrådet! I skolan övas eleverna till klassråd och elevråd och skolråd, inte ersätts
eleverna med föräldrarna i dessa sammanhang. 

Föräldrakör



Otaliga är de möten Styrelsen har haft med denna föräldrakör. Mycket hårda ord har framförts till
Styrelsen. Föräldrarna har inte haft någon förmåga att ’lyssna’.
Samtidigt som ett föräldramöte hölls i Tuve tränade ungdomarna i Rambergsrinken. Efter träningen fick
spelarna kallelse till en DM-match dagen efteråt. 
Då uppmanade en spelare de övriga att ’strejka’.
Denna spelare blev omedelbart avstängd för spel och hemskickad. 

Alla ledare för gruppen meddelar Styrelsen att de ställde sina platser till förfogande i början av januari.

GP chock
Ni som har GP varje dag fick kanske en chock när Ni läser en artikel om spelaren som blir ’slagen’ av
ledare i Hisingen.

När spelaren åter tillåts spela, ’löper’ spelare ’amok’ i båset. Flera vuxna får gripa in och avstyra bråket.
Spelaren får lämna matchen och rusar in i omklädningsrummet som utsätts för skadegörelse.

NYA KRAV
IDAG står dessa föräldrar igen och kräver handling från Styrelsen. 

Nu ’knackar’ även årets U14-lag på dörren innan säsongen ens slutat. 
U14 föräldrar:_Koncentrera Er energi istället på resan till Tjeckien just nu! 
Njut av Påsken!
Därefter finns det beslut om NÄSTA SÄSONG!

Aldrig nöjda
Jag tror ingen föreningsstyrelse kan göra dem som var med i årets U16/15 nöjda. De ungdomar som har
någon ambition att lära sig ishockey och samtidigt underordna sig föreningsregler och tränare bör pröva
sin lycka i någon annan hockeyklubb under minst ett år och se om de duger till att spela ishockey.

Inte fel
Min äldsta pojk född 81 fick inte fortsätta spela som J18-spelare i Hisingen. Direkt blev man
störtförbannad. Men med facit i hand blev det bra för min pojk som fick 3 års bra ishockeyträning och
matchning i Hovås med duktiga ledare innan jobb på annan ort satte stopp för ishockeyn.

Press
Dessa två års konstanta press på Styrelsen har inneburit att mycket av vikt fått läggas på hyllan.
Vem har haft tid eller intresse att förbereda föreningens 70-årsjubileum?

Vem vill ställa upp och arbeta i Styrelsen under dessa förutsättningar?

Ni föräldrar som satt igång och lett detta uppror, har Ni överhuvud tänkt på vilken skada Ni skapat 
Enda hockeyklubben på Hisingen?
För mig är ALLA dessa föräldrar diskvalificerade att kräva något ALLS. 
Endast om Ni anmäler Er till valberedningen (Percy på kansliet) om att ställa upp i Styrelsearbetet.

Jag lider med alla ledare som blivit utsatta för Ert uppträdande och Era barns fasoner. 

Vem
Vem i hela ishockeyvärlden vill ta hand om dessa spelare tillsammans till den ringa ersättning som ges?  

Tre Kronor
Har alltid varit min symbol för något fint. Men glansen försvann härom månaden i Stockholm.
Hur kan de uttagna till detta lag uppträda så respektlöst mot sina familjer, sina medspelare och 
Tre Kronor?

Tron
Idag har ’gnistan’ till att arbeta med denna idrott ’slocknat’. Jag slutar min idella verksamhet.
(Hisingens valberedning blev informerad om detta i december)

Ps 



Övriga uppdrag i ishockey´n har bl a varit
Sekreterare och kassör i Hisingens Vinteridrottsklubb. 1981-1984
Sekreterare och kassör i Hisingens Vinteridrottsklubb Ungdomssektion 1974-1981
Ordförande och Sportchef i Järnbrotts HK. 1997-2003
Ungdomsintruktör För Göteborgs Ishockeyklubb (före Dick) 1974-1977
Distriktsledare för Göteborgs Ishockeyförbunds födda 63 som kom trea i JCC-cup i Västerås. 1976
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