
GÖTEBORG. Björn Ive-
land, 29, är ingen duv-
unge men ändå ett 
av Redbergslids mest 
lovande namn. 

Nödingesonen läm-
nade Ale-handbollen för 
tio år sedan och är på 
väg in i en spännande 
säsong med en av Göte-
borgs mest klassiska 
klubbar. 

RIK:s tränare Magnus Wis-
lander har en teori om varför 
Björn Iveland är inne i en bra 
period:

– Han blir äldre och äldre.
Björn är mycket riktigt en 

av de äldre i årets upplaga av 
RIK och sju säsonger i elit-
serien har gett honom stor 
rutin.

– Jag tror att Wislander 
menar att man blir klokare 
när man blir äldre, säger han. 
Jag har lärt mig att göra det 
jag är bra på och göra rätt sak 
i rätt läge. 

Rosendalshallen i östra 
Göteborg doftar idrott; par-
kettgolv och gummisulor.  
Björn slår sig ner i cafeterian, 
iklädd det blå träningsstäl-
let med nummer sjutton och 
med en vattenflaska smutsig 
av handbollsklister i handen.

– Jag började spela hand-
boll på mellanstadiet i 
Nödinge SK, det var mycket 
handboll som gällde då. Elit-
serien kändes avlägsen men 
det har alltid varit målet med 
min handboll.

Då gjorde han som många 

andra och spelade fotboll på 
sommaren och handboll på 
vintern. 

– Det var handboll jag var 
bäst på, jag är inte så boll-
skicklig med fötterna, säger 
han och skrattar.

Björn var en av de bättre 
i handbollslaget under juni-
ortiden och inför hans första 
år som seniorspelare ringde 
Redbergslids IK från Göte-
borg och erbjöd honom en 
plats i laget. Han fick chansen 
att bli lagkamrat med stor-
heter som Stefan Löfgren, 
Peter Gentzel och Martin 
Frändesjö.

– När RIK ringde var jag 
redan på väg att flytta till 
Göteborg och det är klart 
att man inte tackar nej till att 
spela med de absolut bästa i 
Sverige, berättar han.

Stor omställning
Det blev en rejäl omställning 
att anpassa sig till proffsig-
heten i RIK, ett annorlunda 
speltänk och högre tempo. 
Det är tio år sedan nu och 
Björn har hunnit med en hel 
del sedan han kom som grön-
göling till storstan. Några 
säsonger har han varit utlå-
nad till andra lag och det är 
säsonger som hjälpte honom 
att utvecklas.

– Jag spelade i Heid i två 
säsonger där jag var med och 
tog upp laget från division två 
till elitserien. Sedan spelade 
jag i Heim en säsong också. 
Jag platsade inte i RIK just 
då men fick mycket speltid i 

Heid och Heim, det var mer 
utvecklande än att sitta på 
bänken i RIK.

Sedan ett år är han tillbaka 
i Redbergslid och att han 
numera tränas av en av ido-
lerna från förr tar han med 
ro.

– Wislander har ett enormt 

kunnande om handboll och 
har en hel del vettigt att säga. 
Han kan peka ut individuella 
saker som man ska förbättra.

Wislander nöjd
Wislander i sin tur verkar 
nöjd med den vänsterhänte 
högernian.

 – Han har börjat säsongen 
fantastiskt bra och avslu-
tade även förra bra. Jag tror 
mycket på honom i år. 

I en elitturening i Alingsås 
vann Björn skytteligan och 
kom med i all star-team.

– Jag har en tuff och stark 
spelstil och ett hårt skott, för-
klarar han sin framgång.

På minussidan var det det 
där med skicklighet med föt-
terna igen.

 – Jag har jobbat mycket 
med fotteknik i sommar, jag 
har dålig koordination.

När träningen börjar är 
det ett gäng långa killar som 
börjar värma upp. De har kul, 
den klassiska göteborgsjar-
gongen känns igen under en 
passningsövning som ackom-

panjeras av det klibbiga ljudet 
av klistret på bollarna. Björn 
har många kompisar i laget 
och spelar man elithandboll 
och samtidigt jobbar heltid 
blir det inte mycket tid över 
till annat. 

– Jag försöker hålla kon-
takten med gamla kompisar, 
men det är lättast att umgås 
med de i laget som har samma 
tider som jag.  Vi spelar tv-
spel och så gillar jag musik, 
mycket rock.

När tar RIK SM-guld 
med dig?

– Snart hoppas jag, det 

hade varit kul att ta det, säger 
Björn och ansluter sig sedan 
till sina lagkamrater.

Det dånar i hela Rosen-
dalshallen när de hoppar upp 
och avfyrar sina projektiler 
mot målet.
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BRIDGEVÄNNER!
Vi startar bridgesäsongen 
den 18 sept och ses på 
Gläntevi i Alvhem kl. 18.30.

Nya och gamla spelare 
hälsas välkomna

Skratta först som skrat-
ta sist. Kodespelarna såg 
muntra ut när ÄIK-mittfäl-
taren Svante Larson fick dra 
på sig målvaktshandskarna, 
men som han spelade.

Iveland laddar för sin bästa säsong
– Nödingesonen är en viktig kugge i RIK:s mästarbygge 

ÄIK bortabesegrade serieledarna
– Svante Larson fick hoppa in i kassen
KODE. En ordent-
lig rysare fick verkli-
gen den lilla klicken av 
ÄIK-anhängare upp-
leva under drabbningen 
mellan serieledande 
Kode och Älvängens IK.

Gästerna vann med 
matchens enda mål, 
0-1.

Segerskytt för ÄIK 
blev Raid Youel.
Det var först i början av slut-
perioden som det började 
hetta till. I den åttonde mi-
nuten skulle Patrik Johns-
son ut och plocka en boll, 
men hamnade utanför straff-
linjen. Samtliga hemmaspe-
lare ropade till domaren att 
målvakten skulle utvisas och 
Patrik fick plocka av sig tröjan 
till en utespelare. Det hjälp-
te inte att protestera. Mittfäl-
taren Svante Larson fick dra  
på sig målvaktströjan och nu 
blev det stor munterhet både 

bland hemmaspelare och dess 
anhängare.

Att minutvisaren gick 
ovanligt långsamt på match-
klockan, kan alla förstå som 
sympatiserade med ÄIK. 
Svante Larson fick en verk-
ligt jobbig kväll som ersätta-
re i målet. En utmärkt rädd-
ning i högra krysset samt en 
del djärva utrusningar gav 
honom betyget som andra 
halvlekens nyttigaste spela-
re tillsammans med  mittlåset 
Jimmy Thörnqvist.

När domar-
signalen ljöd 
för full tid 
(sex minuters 
tillägg) kom 
denna som 
en befrielse 
för gästerna. 
Det var ÄIK:
s fjärde raka 
höstseger.
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Efter att ha varit utlånad några säsonger är Björn Iveland tillbaka i RIK där han trivs som fisken. När han kom till klubben för 
tio år sedan fick han spela med storheter som Löfgren, Gentzel och Frändesjö. Nu är det främst Alexander Borgstedt (t v) som 
han konkurrerar med när det gäller platsen till höger ute på nio meter.

Ålder: 29
Yrke: It-tekniker
Familj: Mamma, pappa, syster
Säsonger i elitserien: Sju
Ungdomsidol: Stefan Löfgren
Världens bästa handbollsspelare: 
Ivano Balic, Kroatien."Han har ett 
fantastiskt spelsinne och är en fröjd 
att se spela".

BJÖRN IVELAND
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