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FOTO: Felix Tornberg. Fullt fokus på Redberglids IK för Tony Larsson. 

En knäskada satte stopp för handbollskarriären för den före detta Redberglids IK-

lagkaptenen Tony Larsson. Nu 18 år senare är han klubbdirektör i samma förening. 

- Jag har ett stort hjärta för klubben, säger Tony Larsson. 

Redbergslids IK är Sveriges genom tiderna mest framgångsrika handbollsklubb, och därför 

blir man förvånad när man kliver in på deras kansli på Studiegången. Inne på kansliet, som 

inte kan vara större än 40 kvadratmeter, möts man av en skinnsoffa täckt av jackor, en 

bollsäck och en whiteboard som hade kunnat höra hemma i vilken grundskola som helst. Inne 

på kansliet sitter klubbens sportchef, Henrik Lundström, ungdomsansvarige, Daniel 

Westerberg, och föreningsutvecklare, Ann Filipsson. Där delar de kontor två-och-två, och där 

sitter även klubbdirektören, Tony Larsson.  

Tony Larsson sammanfattar sin roll med att konstatera att han har det yttersta ansvaret för hur 

föreningen drivs i största helhet. Han är idag 39 år och har arbetat som klubbdirektör för RIK 

sedan han blev värvad ifrån HK Aranäs 2014. 

- Jag har ett förflutet som spelare i klubben och fick med mig väldigt mycket under mina år 

som jag var här. Många bra värderingar och så där. Så jag har ett stort hjärta för klubben, 

säger Tony om varför valet föll på RIK.  

“Då var det godnattmössa” 

Tonys egna handbollskarriär började i Västra Frölunda, där han är uppvuxen, innan han blev 

värvad till Redbergslids IK som 16-åring. Han spenderade ett par säsonger i klubben innan 

resan gick vidare till Önnereds HK, där karriären fick ett abrupt slut efter en ovanlig 

knäskada. 
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- Ifrån början var det en bakre korsbandsskada som jag rehabade för, och sedan fick jag den 

unika skadan att båda korsbanden gick av i samma knä. Då var det godnattmössa, säger Tony. 

Efter att ha blivit förklarad idrottsinvalid som 21-åring gick han tillbaka till skolbänken. Tony 

påbörjade en ekonomiutbildning på Handelshögskolan i Göteborg, men efter en omtumlande 

praktikperiod hos Volvo började han tänka om. 

- Jag kom på att siffror vill jag absolut inte jobba med (skratt). Jag vill jobba med människor. 

“Då tycker jag att vi ska göra det” 

När livet tog nya svängar landade Tony till slut som klubbdirektör för sin tidigare klubb, 

Redbergslids IK. Idag bor han 500 meter ifrån idrottshallen där föreningen genomför sina 

träningar, och hans tre barn är alla aktiva i klubben. Själv är han, förutom klubbdirektör, 

ledare för pojkar födda 2005, samt aktiv inom handbollsskolan för flickor och klubbens 

handbollslekis. Trots alla dessa åtaganden är det klubbens samhällsinriktade projekt som 

Tony brinner starkast för. 

- Jag brinner extremt mycket för att barn ska kunna växa upp och få samma rättigheter, säger 

han med allvarlig ton. 

Tony är huvudansvarig för klubbens samhällsinriktade projekt som innefattar bland annat ett 

samarbete med Folktandvården och Universeum för att öka barns hälsomedvetande, 

onsdagsaktiviteter för seniorer samt lovskolor där barn får testa allt ifrån handboll till att 

skapa.  

- Jag tycker att skolan och samhället kanske inte har de möjligheterna att ta det ansvaret, men 

vi har möjligheter och lite resurser att lägga så då tycker jag att vi ska göra det, utvecklar 

Tony. 

Börjar se ljuset i tunneln 

Idag har Tony suttit som klubbdirektör i fyra år, och känner själv att det börjar bli dags för 

någon att komma in med nya idéer. Han berättar om sitt stora matintresse och om sina planer 

på att starta en restaurang som en motreaktion på all idrott han ägnat sig åt genom åren. Även 

om Tony börjar se ljuset i sin tunnel som klubbdirektör, avslutar han med några betryggande 

ord för Redbergslids IK. 

- Jag kommer att vara involverad i föreningslivet fram till den dagen jag lägger mig i lådan. 

Förhoppningsvis engagerar jag mig i RIK i olika frågor hela vägen, det tror jag.     
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Arbetsrapport Personporträtt 

Detta är jag mest nöjd med 

Inledningsvis är jag väldigt nöjd med porträttet som helhet och hur det hela sammanföll. Jag 

gick in till intervjun med en tydlig vinkel som speglades i de frågor jag valde att ställa och jag 

kände verkligen att jag styrde intervjun precis dit jag ville. Därmed är jag även nöjd med min 

vinkel på själva porträttet, då det i mitt tycke tydligt framgår att Tony Larsson är väldigt 

central del i Redbergslids IK och verkligen brinner för föreningen. Även hur jag kopplade 

Tony Larssons viktiga roll i föreningen Redbergslid IK till att han därmed är viktig för 

Redbergslid som samhälle, då klubben gör så mycket för sin omgivning utanför handbollen är 

något jag är stolt över. Jag är nöjd med att jag lyckades få tag på en så pass känd 

intervjuperson som Tony Larsson också, eftersom att jag tycker att det ger mitt tyngd till mitt 

porträtt, och ger mig viktig journalistisk erfarenhet. Det jag är allra mest nöjd med är dock 

hur jag känner att jag utvecklats gentemot när jag skrev kompisporträttet, då jag tycker detta 

porträtt är klasser bättre än det förra. 

Detta tyckte jag var svårt 

Det jag tyckte var svårast var utan tvekan att sålla i all innehåll jag fick fram av min 

intervjuperson. Under intervjun tänkte jag på allt intressant innehåll jag fick fram, men i 

slutändan kom långt ifrån allt med. Dessutom kände jag att jag ibland kom in lite för mycket 

på frågor om föreningen Redbergslid IK, istället för personen Tony Larsson. Jag är 

personligen väldigt intresserad av handboll då blev det lätt att jag ibland tappade lite fokus på 

huvuduppgiften. Dessutom var det vid något tillfälle där jag ställde någon ledande följdfråga 

när jag kände att jag var något intressant på spåret. Det är något jag måste jobba bort som 

journalist för att få fram så korrekt information som möjligt.   

Detta har jag lärt mig under övningen 

Det jag har lärt mig under övningen är främst att de flesta människor vill bli intervjuade om 

de har något att berätta. Jag känner även att jag har förbättrat min intervjuteknik och mitt sätt 

att förbereda inför en intervju. Jag känner också att jag gradvis håller på att bli bättre på att 

sålla i intervjuinnehåll.  

Källa 

Tony Larsson, 0707 22 91 37 

tony.larsson@redbergslid.se 


