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–  Fantastiskt roligt och äro-
fyllt att vi lyckades knipa det 
priset i den konkurrens som 
finns i Partille, säger lagkapten 
Jonathan Edvardsson.

Största konkurrenterna om att 
få Lokalpressens pris som Årets 
Lag, var Partille SC som i hår-
dast möjliga konkurrens sensa-
tionellt blev Europamästare för 
klubblag, Team Pergamon som 
vann SM för trettonde gången, 
Sävehofs damlag som efter ett 
ypperligt SM-slutspel också 
spelade hem guldet och Säveda-
lens IF:s damlag i fotboll som på 
tre år avancerat från division 4 
till toppen av division 2.

Sävehofs herrar kom sjua i 
grundserien förra året och det 
var inte många som tippade 
laget som segrare i det efter-
följande slutspelet men efter 
att först ha slagit ut serietvåan 
Malmö och sedan trean Skövde 
så skulle allt avgöras i en dröm-
final mot Alingsås.

–  Det var inte så många ut-

omstående som trodde på oss 
och att vi vann trots det gjorde 
det hela bara roligare. Vi själva 
trodde stenhårt på det och vi 
tyckte inte att det var en skräll. 
Vi hade inte varit nöjda med 
något annat än guld, säger stor-
skytten William Bogojevic.

I sista och avgörande matchen 
i en kokande bortahall var det 
underläge med ett mål i pausen. 
I andra halvlek ryckte Sävehof 
ifrån och vann klart.

–  På något sätt hade vi en 
känsla av att vi inte kunde för-
lora. Vi har många vinnarskal-
lar i laget och en väldigt fin 
lagsammanhållning och jag tror 
att det var en av nycklarna till 
att vi vann. Vi vågade gå ut och 
vinna, säger högersexan Gustaf 
Wedberg som liksom William 
Bogojevic och Jonathan Ed-
vardsson är ur-sävehofare.

STOR DEL I SM-guldet hade na-
turligtvis tränarna Andreas 
Stockenberg och Anders Eli-
asson som hyllades stort efter 
segern. Bland spelarna fick mål-
vakten August Eli Björgvinsson 
lite rollen som matchhjälte. 
Han spikade igen målet under 
finalens andra halvlek. 

–  Det känns så kul att jag ef-
ter två år i Partille kan säga att 
jag både var med och vann SM-
guld och att vi utsågs till Årets 
Lag. Jag känner mig stolt, säger 
islänningen som lämnar Säve-
hof för danska Kolding efter 
säsongen.

2019 var ett så framgångsrikt 
år för klubben att det nästan 
inte går att slå för någon an-
nan förening. SM-guld för både 
herrar och damer och dessutom 
fem av sex ungdomslag i SM-fi-
nal.

–  Man är bara glad för att få 
vara en del av framgångarna i 
klubben, När det gäller Säve-
hofs damer har man redan upp-
hört att förvånas. De imponerar 
varje år och har verkligen visat 
vägen för oss andra i föreningen 
i många år, säger Jonathan Ed-
vardsson.

Som många vet har ju även 
Partille som helhet haft ett fan-
tastiskt år och har av SVT ut-
setts till Årets Idrottsstad.

–  Ja, här får man passa på att 
ge lite cred till Partille, som vi 
uppfattar som en idrottsvänlig 
kommun. Det känns som att de 
insett att det på många sätt är 
viktigt med idrott i samhället 
och att de ger bra förutsättning-
ar till både idrottare på elitnivå 
och också till breddidrottare, 
säger Gustaf Wedberg.

NÄR LOKALPRESSEN TRÄFFAR laget 
är det dagen efter match och de 
flesta kör ett lugnt träningspass 
i gymmet.

–  Vi har det bra här i Partille 
Arena och det är toppen att ha 
tillgång till Improve här i huset, 
säger Gustaf.

Laget, som för närvarande 
ligger på slutspelsplats, är efter 
ett längre uppehåll för hand-
bolls-EM nu inne i en tuff peri-
od med mycket matcher. Frågan 
är om de kan upprepa fjolårets 
smått sensationella SM-guld.

–  Vi tror på oss själva och lä-
get i truppen är bra. Förra året 
peakade vi i slutspelet och fick 
alla bitar att falla på plats och 
nu gäller det att allt ska klaffa 
igen. Att slippa skador är vik-
tigt till exempel, säger William 
Bogojevic.

Målbilden är ändå klar. Det 
är nytt SM-guld som hägrar.

–  Vi har fått med oss nyttiga 
erfarenheter när vi varit ute 
i Europa och spelat. Tyvärr 
lyckades vi inte knipa den sista 
poängen som hade gett oss av-
ancemang till Champions Lea-
gue-slutspelet men allt resande 
i Europa har gjort oss väldigt 
tighta. Vi är som en familj och 
det är fin harmoni i truppen, sä-
ger Jonathan Edvardsson.

Trots att det nu är många 
matcher på kort tid är det inget 
som bekymrar spelarna.

–  Vi gillar ju att spela hand-
boll och det ska bli en rolig vår. 
Det är bara att ösa på. Livet 
som handbollsspelare är under-
bart, skrattar Jonathan och får 
medhåll av lagkompisarna Gus-
taf och William.

Utdelningen av årets idrotts-
priser kommer att ske den 5 
mars i samband med att Sä-
vehofs båda lag spelar match i 
Partille Arena.

LEIF LUNDVALL
leif.lundvall@gmail.com

MOTIVERING
"IK Sävehofs herrlag vann sitt 
sjätte SM-guld på ett för många, 
dock inte för dem själva, sensa-
tionellt sätt. Efter att kommit sjua 
i grundserien och efter en räcka 
spännande slutspelsmatcher 
slogs Alingsås HK tillbaka i en 
femte och avgörande finalmatch 
på bortaplan. Det SM-guldet 
fullbordade ett nästan oslagbart 
framgångsrikt år för IK Sävehof." 

”Livet som handbollsspelare är underbart”
För tio månader sedan 
förvånade Sävehofs 
herrar många genom att 
efter en dramatisk och 
spännande finalserie 
vinna sitt sjätte SM-guld 
genom tiderna.
Och nu, trekvarts år sen-
are, prisas Sävehof som 
Årets Lag i Partille 2019.

FAKTA
Tidigare vinnare:
2011: IK Sävehof herrlag

2012: IK Sävehof damlag

2013: IK Sävehof damlag

2014: Team Pergamon

2015: Partille SC herrar

2016: Partille SC herrar

2017: Sävedalens IF, herrlag

2018: IK Sävehof damlag

BILD: LEIF LUNDVALL

Fem edsvurna män som dessutom är svenska mästare. Från vänster: Simon Möller, Christoffer Brännberger, Jonathan 
Edvards son, William Bogojevic och Sebastian Spante.

Gustaf Wedberg förklarar maskinerna för William Bogojevic som kanske inte varit 
i ett gym så många gånger tidigare. Eller så är det så att ”lagets fysmonster och 
spänstfenomen” kanske har lyft en och annan vikt i sina dagar.

FAKTA
IK Sävehof, herrar
Aktuella: Får Lokalpressens pris 
som Årets Lag i Partille 2019

Meriter: Sex SM-guld (2004, 
2005, 2010, 2011, 2012, 2019)

Bonusinfo: Vilken annan sport 
skulle du ha blivit bra i om du 
satsat lika hårt som du gjort på 
handbollen?

August Eli Björgvinsson: 
Golf – ett lätt svar. Det är min 
favorithobby. Jag spelade myck-
et tills jag var 16 år och har 4 i 
hcp nu. Det finns 65 golfbanor 
på Island. 

William Bogojevic: MMA hade 
jag verkligen velat testa.

Jonathan Edvardsson: Fotboll 
eller en annan lagsport. Jag 
spelade fotboll i Björndammen 
och även en kort sejour i Säve-
dalen i yngre år. 

Gustaf Wedberg: Ishockey. Jag 
var grym på skridskor när jag 
var liten och åkte bland annat 
konståkning.

SPORT


