
Henrik Lundström ny sportchef i Redbergslids IK
Henrik Lundström anställs som ny sportchef i Redbergslids IK. Den före detta landslagsspelaren arbetar redan idag i klubben
samtidigt som han är en av lagets viktigaste spelare i jakten på att återta positionen som Sveriges ledande handbollsklubb. –
Det känns väldigt bra att som sportchef arbeta mot målet att ta klubben tillbaka till toppen i svensk handboll 2016 när
föreningen fyller 100 år, säger Henrik Lundström.

Årets säsong blir den sista som spelare innan Henrik Lundström fullt ut tar sig an uppgiften som sportchef i Redbergslids IK.

– Vi behöver lyfta klubben rent sportsligt och bli ännu bättre på att rekrytera och utveckla egna talanger för att på allvar kunna konkurrera om medaljer i
framtiden. Med en bra hemmaarena som Lisebergshallen finns alla förutsättningar att kunna bjuda göteborgarna på handbollsunderunderhållning i
toppklass.

Hans Janzon, ordförande i RIK, är nöjd med att Henrik Lundström redan nu påbörjar arbetet som sportchef i klubben.

– När Henrik flyttade hem från proffslivet i Tyskland var tanken att han skulle ta över som sportchef när han slutar som aktiv spelare. Nu gör han sin sista
säsong som spelare och får samtidigt en möjlighet att påbörja det långsiktiga arbetet med att lyfta den sportsliga delen av Redbergslids verksamhet. Med
Henrik får vi en sportchef som har egen erfarenhet av den moderna handbollens villkor efter sina år som aktiv spelare på den yttersta elitnivån.

Henrik Lundström efterträder Marko Milkovic som fått utökade arbetsuppgifter i sitt ordinarie arbete som marknadschef på Folkuniversitetet. Marko Milkovic
kvarstannar i styrelsen med fortsatt ansvar för klubbens elitverksamhet.

Fakta Henrik Lundström

Ålder: 33 år

Klubbar: Mölndals HF, HK Aranäs, GIK Wasaiterna Ungdom, Redbergslids IK, THW Kiel

A-landskamper: 104

För mer information:

Henrik Lundström, sportchef RIK. Tel: 070-227 91 40. E-post: henrik.lundstrom@redbergslid.se

Hans Janzon, ordförande RIK. Tel: 0730-56 55 00. E-post: hans.janzon@grolls.se

www.redbergslid.se

Redbergslids IK – RIK – bildades 1916 av sex entusiastiska ungdomar som alla bodde omkring Redbergsplatsen. Den 2 december enades de om namnet Redbergslids Idrottsklubb och
den 6 december konstituerades klubben. Till år 1917 hade medlemsantalet stigit till 20 medlemmar. Föreningen leder den svenska maratontabellen överlägset och blev 2003 Svenska
Mästare för tjugonde gången.


