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Välkommen till Knallecupen

För 38:e gången i ordningen gör sig nu lagen redo för en ny säsong 
genom att spela Knallecupen. Vi arrangörer arbetar vidare med att ge 
bästa möjliga förutsättningar och siktar fortsatt på att vara Nordens bästa 
försäsongsturnering. Trycket på platser är mycket glädjande för oss och 
att kunna utöka antalet platser från 32 till 40 lag är mycket roligt! Förra 
året lade vi till Daltorpshallen till spelplatserna och i år är det Almåshal-
lens tur. Det är också för första gången på många år som ett estniskt lag 
deltar i turneringen. Senast det hände var 1996. Edu (lycka till) säger vi!

Favoritskapet i årets turnering låter jag för egen del Hylte/Halmstad axla, 
i båda klasserna! Senast båda elitlagen deltog 2014 tog man en dubbel, 
mycket talar för att samma kan ske i år. Spännande också att se Habo 
Wolleys spännande satsning där ju två tidigare Ymerspelare ingår. Alex-
ander Berggren lär nu ha säkrat en startplats inför sin tredje elitsäsong. 
Frågan är om det är dags för Robin Råkeberg att göra samma sak när 
han inleder sin andra säsong. 

Utöver Habo finns tidigare ymerspelare också i RIG Falköping där 
Kasper Benjaminsson som gör sitt första år på volleybollgymnasiet gör 
sitt första besök på sin tidigare hemmaplan, möjligen blir det fler besök 
när serien drar igång? 

Helgens svåraste? Vilken av finalerna man ser kl 15.00 på söndag! Men 
det är mycket underhållning på väg dit! 

Vi önskar publik, spelare, ledare, sponsorer och alla andra 
välkomna till årets upplaga av Knallecupen.

Henrik Klerfors 
Cupgeneral och ordförande i IK Ymer Volleyboll

Cupsupé

Lördagskvällen bjuder Borås Stad och Kanico in till cupsupé i The Com-
panys lokaler kl 19.00 för anmälda spelare och ledare och funktionärer. 
Det kommer bjudas på ekologisk närproducerad mat, trevlig atmosfär 
och tal av Borås Stads värd Leila Pekkala.
I detta sammanhang är det första gången cupsupén bjuds i The Compa-
nys lokaler, sannolikt inte sista!



G U L D S P O N S O R E R
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Herrar elit

 
Grupp HEA - Boråshallen Grupp HEB - Daltorphallen
  
Hylte/Halmstad Volley Habo WK
RIG Falköping A Ikast KFUM A (DK) VK 
Vestsjælland (DK) Askim VBK (N)
Koll IL (N) Lunds VK

Damer elit

Grupp DEA - Boråshallen Grupp DEB - Boråshallen
  
Lunds VK  Hylte/Halmstad Volley
Ikast KFUM A (DK) Koll IL (N) 
VK Vestsjælland (DK) RIG Falköping A
Gislaveds VK Gentofte Volley (DK)

A Fransson’s 
massage & friskvård

Domare till elitklassen

Pär Almén Frank Davidsson 
Peyman Ghotbi Eugen Grigoriev 
Stefan Lundgren Jonahthan Salin
Sigmund Waserbrot 



TF Motor
i Målsryd

Herrar division 1

Grupp H1A - Engelbrektshallen Grupp H1B - Boråshallen

Floby VBK Tuve VK
Bedstad KFUM (DK) Ikast KFUM B (DK)
RIG Falköping B RIG Falköping C
Vindrarps VK KFUM Göteborg

Damer division 1

Grupp D1A - Engelbrektshallen Grupp D1B - Engelbrektshallen 

Värnamo VBK VK Kramp (EST)
Västerås VK RIG Falköping B
Farum Holte (DK) KFUM Jönköping
Aalborg Volley (DK) Ikast KFUM C (DK)

Grupp D1C - Almåshallen Grupp D1D - Almåshallen 

KFUM Göteborg Bedsted KFUM (DK)
Brøndby VK (DK)  Karlstad VK
Falköping VK Ikast KFUM B (DK)
Eneryda Volley RIG Falköping C
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Historik

  1. Gislaved VK

  2. Lindesberg

  3. Norsjö Volley

  1. IKAST KFUM 

  2. RIG Falköping 

  3. Gislaved VK

  1. Gislaved VK 

  2. IKAST KFUM 

  3. Koll IL 

  1. RIG Falköping

  2. Vindrarps VK

  3. Göteborg United 

  1. Engelska landslaget

  2. Koll IL

  3. Södertälje

  1. Södertelge VBK

  2. Hylte/Halmstad

  3. VK Vestsjælland

2017

2016

2015

Damer Herrar



IK Ymer Volleyboll

IK Ymer Volleyboll är en av totalt 11 sektio-
ner i IK Ymer. IK Ymer bildades 1917 men 
fick först 1971 en volleybollsektion. Redan 
innan dess hade volleybollen i Borås visat 
styrka genom SM-silver 1962 på damsidan. 
Senaste storhetstiden var på slutet av 90-ta-
let då både damlaget och herrlaget hade var 
sin sejour i Elitserien. 

Idag är IK Ymer Volleyboll en sektion med ca 
150 aktiva spelare både med breddfokus och 
stöttning till träningsvilliga satsande 
A-lagsspelare. Förutom att IK Ymer senaste åren levererat flera spelare 
till Elitserien nådde man sin största sportsliga framgång sedan slutet 
på 90-talet i och med Elitseriekvalet för herrlaget i våras. Lunds VK och 
Vingåkers VK blev dock för svåra.

Till kommande säsong spelar herrlaget i Division 1 Södra och ser fram 
emot säsongsstart lördag 29/9 mot Lunds B-lag på bortaplan. Första två 
hemmamatcherna helgen därefter. Damlaget hade en tuff säsong 17/18 
men laddar nu med kraftigt förstärkt lag för att se till att sejouren i division 
2 bara blir ettårig. 

På ungdomssidan finns B-lag både för herrar och damer som represente-
rar Ymer i den lokala Västsvenska serien och i ungdomsturneringar. Det 
finns en stor motionsgrupp med blandade åldrar och för de minsta finns 
Kidsvolley, där Ymer fostrar morgondagen stjärnor genom att pumpa in 
spelglädje. Ibland kan det vara svårt att avgöra om det är roligast med 
volleyboll vid 7, 17 eller 67 års ålder!

Sektionens största arrangemang är givetvis Knallecupen, men under året 
anordnas även skolturneringar för traktens mellanstadie-, och högsta-
dieskolor. Bästa sättet att följa våra aktiviteter är via hemsidan www.
ymervolley.se och genom att gilla sidan IK Ymer Volleyboll på Facebook.

Huvudklubbens huvudsponsorer
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