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I Skaraborg bor drygt 260 000 personer förde-
lade på 15 kommuner. I Västergötland finns 
cirka 1 700 idrottsföreningar av alla möjliga slag. 
Lidköping har precis blivit utsedd till Sveriges 
främsta elitidrottskommun. Man skulle kunna 
säga att idrottsrörelsen blomstrar i våra väst-
götska samhällen.

Det finns föreningar som utmärker sig lite extra på ett 
högre plan. Såväl handbollslagen på såväl dam- som 
herrsidan i Skövde och bandygiganten Villa Lidköping 
är etablerade i toppen.

m m Men varför är ingen av de tre mest framgångsrika 
ishockeylagen i Skaraborg bättre än att de spelar i den 
tredje högsta serien?

I alla tre ishockeylagen – Skövde IK, Mariestad BoIS 
och Grästorps IK – finns mer eller mindre starka dröm-
mar om ett avancemang till hockeyallsvenskan, men 
ingen av föreningarna verkar riktigt redo att ta klivet.

Det saknas erfarenhet, struktur och kapital för en 
sådan process. Men är det säkert att inte förutsättning-
arna finns?
m m Ungdomsverksamheten blomstrar och medlems-

antalet ökar. Ett steg till hockeyallsvenskan kan nog 
vara läskigt, minst sagt, men långt ifrån omöjligt.

Skulle man kanske till och med kunna slå ihop klub-
barnas elitlag och göra en rejäl satsning för att nå högre 
höjder? Ett ishockeylag i den näst högsta divisionen 
skulle – förutom möjligheter till samarbeten med stor-
klubbar som Frölunda Indians – kunna innebära ytter-
ligare utveckling.

Och framför allt. En etablering av Skaraborg som en 
ännu starkare och större fläck på idrottskartan.

 KAJSA KALMÉUS

GT:s Kajsa Kalméus: Här finns stora möjligheter

I SKUGGAN  AV DE STORA

SPELAR HELST UNDER EGEN FANA. Skövde IK hör hemma i Hockeyettan och visst dröm-
mer klubben om att ta klivet upp till allsvenskan där man befann sig för tio år sedan. GT:s Kajsa 
Kalméus undrar om inte en sammanslagning av de tre Skaraborgsklubbarna kanske skulle skapa 
en toppklubb i regionen. Men klubbarna själva är aningen kallsinniga till idén. Foto: PIC-AGENCY
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Grunden läggs redan i ungdoms- 
och juniorverksamheten. Karl 
Helmersson, som är huvudträ-
nare för a-laget, berättar att 
Mariestads ungdomsledare har 
de utbildningar som krävs och är 
duktiga på att utveckla de unga.

– Barnen ska komma hit och 
tycka det är roligt med hockey. 
Det ska vara lustfyllt, de ska 
längta efter ishallen. Det är vik-
tigt, säger Karl Helmersson. 

Möjligheter för juniorerna
Klubben har ett NIU-gymnasium (Natio-
nell godkänd utbildning) där ungdo-
marna kan träna under skoltid tre, fyra 

gånger i veckan. Denna satsning 
stärker möjligheten för junior-
lagen J18 och J20 att ligga i de 
högsta serierna.

Viktigt att utvecklas
– Det är viktigt för oss. Vi är 
ingen klubb som kan betala 
monsterlöner till våra a-lagsspe-
lare eller värva etablerade spe-
lare utan grunden i vår verk-

samhet är att ge rätt förutsättningar för 
våra ungdomar och juniorer att utveck-
las.

Seniorlaget har börjat säsongen starkt. 
Ambitionen är, precis som hos Skövde IK, 
att hamna bland de fyra bästa i grundse-

rien för att sedan kämpa vidare i allettan. 
– Förra året gick vi till första playoff  

och i år vill vi komma längre än så, säger 
Karl Helmersson.

Han säger att en av anledningarna till 
att vissa matcher är roligare att spela är 
rivaliteten mellan dem och de andra när-
liggande klubbarna i serien. Konkurren-
sen inom Skaraborg behövs. 

Hopslagning? Nääää...
– Absolut. Det triggar upp stämningen i 
området här och det brinner till ordent-
ligt i derbyna innan jul. Det är så det ska 
vara.

• Funderar ni någonting på en hopslag-
ning Skaraborgs tre klubbar i Hockeyet-
tan?
– Nej, det kan jag inte säga att det fun-

nits några tankar på. De här derbyna 
behövs. Så en hopslagning är inte aktu-
ellt.  KAJSA KALMÉUS

Under vinterhalvåret i Mariestad andas hela samhället hockey. Intresset är 
stort och klubben ger bra chanser till barn och ungdomar att utvecklas.

– Mariestad är ett bra ställe att spela hockey på. Det finns alla möjlighe-
ter att ta ytterligare ett steg i karriären härifrån, säger Karl Helmersson.

Talangklubben drömmer om högre höjder

Mariestad – ett första avstamp i karriären

De senaste åren har ungdomsverksam-
heten blomstrat i ishockeyklubben 
Skövde IK. I november firar klub-
ben 58 år och är en av de största 
idrottsföreningarna i den väst-
götska staden. Och den fortsät-
ter att växa.

– Generellt sett minskar klub-
barna i Hockeyettan över landet, vi 
tillhör en av de få som ökar i antal. 
Det är jättepositivt, säger Hans 
Ljunggren.

Men trots att så många ungdo-
mar i Skövde söker sig till ishock-
eyverksamheten är det tio år 
sedan klubben befann sig i Hockeyall-
svenskan. Enligt Hans Ljunggren är detta 
en konsekvens av att så många väljer att 
åka till andra städer och gå på elithockey-
gymnasium.

– Ifrån årskullarna 1996–1999 är det 
fjorton spelare som har lämnat för elit-
hockeygymnasier. Det visar ju att vi har 
en bra verksamhet men det är klart att 
det är svårt att få seniorverksamheten att 
lyfta då, säger Hans Ljunggren.

Ambitionen finns
Några som i stället valde att spendera 
gymnasietiden i Skövde är Anton Strål-
man och Max Friberg som båda tagit sina 
karriärer vidare till Nordamerika. De har 
båda spelat juniorhockey i Skövde IK och 
är enligt Hans Ljunggren stora förebilder 
i klubben.

– Det är klart att vi använt oss av dem 
som profiler. De är goda ambassadö-

rer och finns med i olika samman-
hang under sina lediga perioder. 
De har gjort stora avtryck, fram-
för allt på ungdomssidan, säger 
han och fortsätter:
– Skövde IK är som en plant-

skola just nu, och en språngbräda 
för många att ta sig vidare i sin 
hockeykarriär.

Trots att tio år har gått sedan 
sist finns drömmen om hock-
eyallsvenskan kvar hos Hans 

Ljunggren och de andra i klubben. 
Men det är en bit kvar för att ta sig dit.

– Vi behöver spetsa till verksamheten 
lite för att ta steget upp, men det är abso-
lut greppbart. Ambitionen finns där men 
först måste vi bygga lite starka funda-
ment att stå på, förklarar Ljunggren.

Och grunderna finns redan i klubben. 
De ska bara utvecklas. 

– Vi har 15 av Skövde IK:s egna produk-
ter i A-laget vilket är otroligt starkt. Vi 
hoppas att de ska kunna stanna hos oss 
i några år och vara fundamenten för på 
sikt kunna ta steget upp. 

Rivaliteten behövs
Av Skaraborgs representanter i Hockeyet-
tan är Mariestad den klubb som väcker en 
extra glöd hos Skövde IK. Det handlar om 
att vara bäst i Skaraborg. Och med den 
geografiska närheten de två klubbarna 

emellan blir det oftast publikfester.
– När Mariestad kommer på besök och 

det är en match som gäller mycket då fyl-
ler vi hallen med 3 000 åskådare. Det kitt-
lar alltid lite extra att möta dem, säger 
Hans Ljunggren.

• Har ni funderat någonting på att slå 
ihop Hockeyettans tre Skaraborgsklub-
bar för att nå högre?
– Nej, det har vi väl inte gjort mer än 

lite löst prat. 
• Skulle det vara möjligt, att ha till exem-
pel Skövde IK som huvudverksamhet?
– Ja, för mig skulle det nog vara möjligt. 

Om vi skulle få vara frontfiguren. Men 
det är jag inte så säker på att vi är överens 
med de andra om. Jag tror att det är mer 
en långsiktig vision i så fall och ingenting 
som någon av klubbarna jobbar emot. 

Då är Frölunda intresserat
Om en sådan hopslagning skulle bli aktu-
ellt i framtiden och en av klubbarna 
skulle etablera sig ordentligt i hockeyall-
svenskan öppnas nya dörrar. Frölundas 
general manager Christian Lechtaler är 
inte främmande för ett samarbete med ett 
sådant lag.

– Det tror jag är jättebra för utveck-
lingen, säger Christian Lechtaler.

Men än så länge är det fokus på Hockey-
ettan som gäller för Skövde. Och kanske 
är det just konkurrensen som gör att de 
tre klubbarna ligger kvar uppe i Hockey-
ettan. Utan den hade situationen kanske 
sett annorlunda ut.

– Det är klart att det finns en rivalitet, 
men den är utvecklande och den behövs. 
Utan den skulle det inte kittla lika 
mycket, säger Hans Ljunggren.

 KAJSA KALMÉUS

Med fanbärare som Anton Strålman och Max Friberg har Skövde IK skapat 
en hockeykultur där unga spelare får chans att växa och utvecklas i sin 
begynnande karriär. 

– Vi ser oss som en plantskola just nu, säger Skövde IK:s sportchef Hans 
Ljunggren.

• Kikar ni någonting på Skara-
borgs verksamheter när ni 
letar efter potentiella nyför-
värv?
– Vi har en kille som är chefss-

cout, han ansvarar för all rekry-
tering.

– Det är allt ifrån hockeygym-
nasium upp till seniornivå.

– Så det är klart att om det är 
en väldigt talangfull spelare som 
spelar i något av lagen i Hockey-

ettan så kan det vara aktuellt.
• Skulle ni kunna samarbeta 
med till exempel Skövde redan 
nu?
– Nja, steget är lite långt till 

hockeyettan.
– Men det kan ju vara kil-

lar hos oss som inte kom med i 
a-laget efter hockeygymnasiet 
och inte tar plats i allsvenskan. 
Då skulle de hypotetiskt sett 
kunna gå till hockeyettan.

• Om till exempel Skövde skulle 
etablera sig i Hockeyall-
svenskan, skulle det vara ett 
alternativ för Frölunda att 
samarbeta med dem?
– Ja, absolut, vi stänger inga 

dörrar till det.
– Det är ju jättepositivt om 

vi kunde ha ett allsvenskt lag i 
regionen. Det tror jag är bra för 
utvecklingen.

KAJSA KALMÉUS

Skulle ni kunna samarbeta med exempelvis Skövde redan nu?HALL˚ DÆR

CHRISTIAN
LECHTALER

– Frölundas 
general mana-

ger som här 
svarar på frågor 

om framtida 
möjligheter till 

samarbete med 
Skövde IK.
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