


Åter igen dags för Pregames 
World Cup Volt Hockey. 
Med nästan ett år i mellan från det förra Pregames som 
gick av stapeln den 9-10 oktober 2020 är vi åter laddade för 
att genomföra ännu ett Pregames denna gången 2.0 innan 
vi kan genomföra det stora arrangemanget World Cup Volt 
Hockey 2022. 
  
Det internationella nätverket vi jobbar med har tagit ett ge-
mensamt beslut på att denna turnering skall genomföras 
på ett säkert  och rättvist sätt på alla plan både sportsligt 
men även pandemi mässigt—så håll ut. Så boka redan nu 
in den 16-18 september 2022 för denna Världsunika hän-
delse i Gävle. 
 
World Cup Volt Hockey Pregames, är försmaken till världens bästa 
elhockeyturnering WCVH. Parasport-evenemanget går av stapeln 
den 18-19 september på Gavlehov i Gävle. Den är del i Gävleborgs 
Parasportförbunds och Gästriklands Innebandyförbunds satsning att 
erbjuda alla möjlighet att idrotta med så bra kvalité som möjligt. 

I CSR-arbetet #InnebandyForAll samverkar flera viktiga aktörer för att 
få så många som möjligt i rörelse. Genom att erbjuda flera kvalitativa 
aktiviteter för elinnebandyn är målsättningen att inkludera flera i idrot-
ten. Där är World Cup Volt Hockey det stora flaggskeppet och årets 
höjdpunkt till 2022.  
 

Evenemanget arrangeras av Gästriklands Innebandyförbund, Gävle-
borgs Parasport Förbund samt Gävle Kommun och enheten Gav-
lehov. Den spelas i toppmoderna Gavlehovshallen som inhyser två 
hallar. – Pregames 2.0 blir en mycket viktig upptakt och en slags ge-
neralrepetition inför den internationella turneringen. Vi räknar med att 
kunna hälsa lagen från Sverige välkomna på ett säkert sätt nu i sep-
tember, säger Jakob Westerlund från arrangörsstaben. Då pratar vi 
om lag från Umeå, Gotland, Norrköping och så Gävle förstås.  

 

 



När det gäller arbetet med WCVH så arbetar vi för och hoppas att 
läget är säkert så att uppskattningsvis cirka 250 spelare och ledare 
samt ytterligare ett hundratal arrangörer kring mässan på arenabyn 
kan närvara. Utöver det så hoppas vi givetvis att massor av inne-
bandyälskare skall inta läktarna och göra Gavlehov till den festplats 
som turneringarna förtjänar. 

Vad har då arrangörerna för förväntningar på turneringarna? 
– Det har tagit tid och få allt på plats, men vi har stora förväntningar-
na på oss att med glädje leverera ett evenemang i toppklass med alla 
som lägger ned tusentals med timmar. Något både spelare och le-
dare och funktionärer kan glädjas över. Naturligtvis hoppas vi att 
detta skall generera i fler medlemmar fler föreningar i distriktet och 
regionen, säger arrangören Christer Ringh, en av initiativtagarna på 
KF Heros. 

 

– För regionens utveckling är det väldigt viktigt att vi synliggör mål-
gruppen och ger alla medverkande ett evenemang som man förtjä-
nar, säger Elin Lund Jonsson, idrottskonsulent på Parasportförbundet 
Gävleborg. Det kommer leda till ökad tillgänglighet och hållbarhet för 
hela regionen, och förhoppningsvis kan detta ge ringar på vattnet så 
vi får fler föreningar med verksamheten i det längre perspektivet. 
 

– Gavlehov skall vara en arenaby för alla. För oss är det därför viktigt 
att våra lokaler kommer till användning för alla, säger Rebecca Fält-
ström, enhetschef på Gavlehov. Vi vill vara med och främja rörel-
seglädjen och få fler medborgare i rörelse vilket kommer leda till en 
bättre folkhälsa, inte minst för den här målgruppen. 
 

– Gästriklands Innebandy satsar stor på mångfald och inkludering 

men många har tyvärr ofta begränsade förutsättningar för att kunna 

bedriva och genomföra kvalitativa fritidsaktiviteter. Det är något som 

vi verkligen vill ändra på. Därför är både Pregames och sedan World 

Cup Volt Hockey både forum och mötesplatser för en långsiktigt, mål-

medveten strategi att bli fler inom rörelseglädje och idrottsrörelsen, 

hälsar Jakob Westerlund. 



Sammarbetspartners 



 

Collen AB är ny huvudpartner för World Cup Volt Hockey. 

Vi är oerhört stolta över att tillkännage den första officiella hu-
vudpartnern för World Cup Volt Hockey. Ett partnerskap som är 
viktigt och ger oss resurser för att leverera ett evenemang av 
högsta klass. 

- Collen är moderna och tror på bra samarbete, vi har många 
gemensamma frågor på vår samhällsagenda och vi är mycket 
glada över att man vill vara med oss på denna resa. Säger 
Christer Ringh, en av arrangörerna. 

Collen AB är ett familjeägt företag som etablerades i Irland 
1810 med ett starkt rykte för byggnadskvalitet och excellens. 

Hållbarhet har varit en etablerad praxis för Collen sedan start 
och den arbetar mant aktivt med i lokala samhällen för att 
främja ömsesidigt stödjande metoder. Collen har en lång och 
stolt tradition att stödja det lokala samhället på Irland och är 
mycket glad över att engagera sig i ett antal projekt som hjälper 
till att öka medvetenheten och medlen för lokala välgörenhets-
insatser och samhällsansvarstagare. Detta är inte annorlunda 
för sina europeiska verksamheter. Den 8 november Detta var 
början på Collen AB: s samhällsengagemang och det är gläd-
jande att tillkännage sin sponsring med KF Heros, kollaboratö-
rerna och World Cup Volt Hockey-evenemanget. 

- Vi är glada och stolta över att vara officiella huvudpartner till 
World Cup Volt Hockey. Evenemanget ger oss en plattformen 
tillsammans med de professionella och engagerade arrangö-
rerna runt om, Noel Greaney ansvarig från Collen AB. 

Huvudsponsor 



Matchtid 

2x15 min 
 Deltagande Lag  

  

1 KF Heros 

2 NHIF 

3 Ume Wolfs Vit 

4 Ume Wolfs Svart 

5 Gotland Flyers 

     
Hemmalag Bortalag Tid 

NHIF KF Heros  09:00 

Ume Wolf vit Umeå Wolf Svart 09:45 

KF Heros  Gottland Flyers 10:30 

Umeå Wolf Svart NHIF 11:15 

Gottland Flyers Ume Wolf vit 13:00 

KF Heros  Umeå Wolf Svart 13:45 

NHIF Ume Wolf vit 14:30 

Umeå Wolf Svart Gottland Flyers 15:15 

Gottland Flyers NHIF 16:00 

Ume Wolf vit KF Heros  16:45 

Gruppspel lördag 2021-09-18 



Matchtid 

2x15 min 

  Slutspel  Söndag     

  Hemmalag Bortalag Tid 

Match 1 2:an Gruppspel 5:an Gruppspel 10:00 

Match 2 3:an Gruppspel 4:an Gruppspel 10:45 

Match 3 Placeringsspel 4 - 5 Förlorare match 1 Förlorare match 2 11:30 

Match 4 Vinnaren till FINAL, 
förloraren slutar 3:a 

Vinnare match 1 Vinnare match 2 14:00 

FINAL Vinnare Gruppspel Vinnare match 4 14:45 

Slutspel söndag 2021-09-19 



Gotland flyers  

Spelare Nummer 

Malin Steijner 6 

Arvid Östanbo 2 

Engla Klasson 5 

Lisa Eriksson 4 

  

Göran Friberg Ledare 

Mikael Nilsson Ledare 

KF Heros  

Spelare Nummer 

Joel Ekström 72 

Nora Jern 1 

Cicci Bostrand 33 

Alma Bergqvist 9 

Olle Bergqvist 4 

  

Martin Bergqvist Ledare 

Anders Jern Ledare 

Norrköping  

Spelare Nummer 

Arvid Tiderman 44 

Anton Helgesson 8 

Erik Söderkvist 99 

  

Pär Söderlud Ledare  

Urban Persson Ledare  

Umeå Wolfs Svart  

Spelare Nummer 

Olivia Lindberg 11 

Mohammed Emad Eissa 7 

Lukas Lindgren 21 

Elin Kling 31 

  

Amanda Stendahl Ledare 

Rickard Dahlgren Ledare 

Umeå Wolfs Vit  

Spelare  Nummer 

Nora Winther 1 

Lucas Sjöström 10 

Laith Hamady 12 



Plansponsorer 



Lagsponsor 



Elhockeyns historia 

Elhockey är en sport som uppfanns i Danmark för drygt 25 år sedan och som 

utövas med hjälp av en specialbyggd elhockeystol.  Utformningen av stolen 

tillsammans med individuell anpassning och inställning gör att även personer 

med omfattande rörelsehinder ges möjlighet att delta  --‐ med egen förmåga! 

Elhockey är en av få sporter där personer med omfattande rörelsehinder kan 

delta i lagidrott. För att ersätta den kraft i armar och ben som muskelsvaga 

saknar, så finns en specialtillverkad elektrisk rullstol framtagen för elhockey. 

Den går fort och tål tuffa tag samtidigt som den är säker för utövaren.   

En Elhockey-stol kostar idag 115.000 kronor styck, beroende på typ av even-

tuella specialanpassningar, vilket gör att det kan  vara svårt för familjer att 

själva kunna köpa en stol. Därför är det bra att idrottsklubbar kan köpa in sto-

larna för prova på och utlåning till de medlemmar som inte har möjlighet att 

köpa sin egen stol. 

Sporten utövas i vanliga sporthallar och man spelar med en vanlig inneban-

dyboll. Fysisk kontakt påminner om innebandy liksom regelverket. Man styr 

stolen med en joystick av samma typ som används på vanliga elrullstolar. 

Joysticken är också dubbelt så känslig som i en vanlig  

Elhockey internationellt 

Elhockey finns i ett växande antal länder förutom Sverige och Danmark, 

Tyskland, Norge, Canada och i uppstartsfas i USA. Tack vare vår närhet till 

Danmark och sportens grundare, finns goda möjligheter att utveckla och 

kvalitetssäkra kunskapen om hur man ställer in stolarna individuellt utifrån 

varje utövares förutsättningar, samt att få professionell hjälp att lägga upp 

kvalitativ träning för de svenska utövarna. Längst fram på stolen sitter en fast 

klubba av plast som man dribblar och skjuter med. Ett fyrpunktsbälte håller 

spelaren säkert på plats. Stolen har låg tyngdpunkt och därför påminner väg-

hållningen om en gokart. 

Elhockey introducerades i Sverige år 2005. 

KF Heros  var en av klubbarna som äntligen såg en chans att erbjuda en id-

rott åt funktionsnedsatta som tidigare inte kunnat delta i någon lagidrott. Un-

der 2010 annordnades två prova på dagar med barn & ungdomshabilitering-

en Region Gävleborg vilket ledde till att under våren 2011 startade verksam-

heten med kontinuerliga träningar samt deltagande i några tävlingar. 8 år 

senare kan vi blicka tillbaka på en verksamhet som ger 12 barn och ungdo-

mar möjlighet att delta i föreningslivet i en idrott som har allt som en lagsport 

ska ha.  



Kontaktuppgifter vid frågor 

Postadress: 

KF HEROS 

Brunnsgatan 46 

802 52 Gävle 

BESÖKSADRESS :  

Kontor / Idrottshall 

Vallbackskolans Idrottshall Brunnsgatan 46 

802 52 Gävle 

KONTAKTER: 

Christer Ringh 

tel :076 144 69 56 

Mail: christer@kfheros.se 

Hemsida: www.kfheros.se 

 


