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HBK LIVE #2 2019

DE HISTORISKA
GULDÅREN

MÖT MALIN
ANDERSSON
MAGNUS HAGLUND
– NY MANAGER

KÖP SERIEKORT
PÅ HBK.EBILJETT.NU

MATCH IDAG 16.00
HBK - DEGERFORS

Stolt samarbetspartner till HBK

KATTEGATTGYMNASIET HALMSTAD
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HBK | KICK OFF

KLUBBCHEFEN HAR ORDET

HBK LIVE

HBK LIVE # 2 2019

Svåra tider kräver
svåra beslut
VI TIPPADES I toppen av de andra
tränarna på upptaktsträffen inför
säsongen och samma bedömning
gjorde media. Ni supporters hade
också höga förväntningar, precis
som vi själva. Försäsongen lovade
gott och även efter första matchen
mot Jönköping Södra blåste positiva
vindar. Men det vände snabbt.
VÅR ENGELSKE a
 ndretränare sa
till mig efter några matcher i Superettan att han aldrig tidigare hade
varit med om så negativa tongångar
bland supporters så snabbt efter ett
antal sämre prestationer. Det är intressant att reflektera över, även om
psykologin bakom går att förstå.
Efter en säsong förra året som laget
och vi i ledningen var missnöjda
med tändes hoppet genom ett antal
profilvärvningar och bra resultat
mot allsvenskt motstånd i Svenska
Cupen. När förväntningarna är stora
kan svängningarna bli snabba och
fallet tungt. Så kändes det för oss,
med Öster-matchen som det tydlig
aste exemplet.
Någonting radikalt var tvunget att
göras. Det var många som i olika forum framförde åsikten om tränarbyte. Det blev närmast en hetsjakt

på Igor Krulj i sociala medier och
han fick bära hundhuvudet för den
dåliga starten.
PÅ MÅNGA SÄTT tycker jag – precis som styrelsen i HBK – att personfixeringen var överdriven och orättvis. HBK är ett lag där alla bidrar och
där alla tar ansvar för sitt bidrag till
helheten. Igor tog fullt ansvar under
sin tid i klubben och trots bristande
resultat var han populär bland spel
arna och att entlediga honom i förtid var ett väldigt svårt beslut. Det
beslut som togs av styrelsen i samråd med mig hade varit enklare att
ta om det hade funnits ett kompakt
missnöje internt, men Igor var en
populär tränare. Det är dock resultaten som räknas, som bekant, och
en förändring behövdes för att möjliggöra att den negativa trenden
kunde brytas.
VI HOPPAS ATT vi nu har varit nere
i källaren och vänt och att de positiva vindarna kan börja blåsa över
Örjans vall igen. Vi upplever att det
händer mycket bra i HBK om man
bortser från starten av Superettan –
vårt damlag går bra, akademiverksamheten imponerar varje vecka,
Fotboll för alla är en bra verksamhet, våra CSR-satsningar (Corporate
Social Responsibility) påverkar
Halmstad i rätt riktning och vi har
tagit stora kliv när det gäller att utveckla upplevelsen på Örjans vall.

// TONY KARLSSON,
KLUBBCHEF I HALMSTADS BK
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Det här händer på
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De oväntade gulden
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Klipp ut och spara!

SOMMARPROGRAM HOTEL TYLÖSAND
JUNI
21

Leffes Midsommarfest
Livemusik i Restaurang Tylöhus

22

Club Circus
Livemusik i Restaurang Tylöhus

29

30

After Beach • På G
Pianobar • C-M Carlsson

17

After Beach • På G
Konsert • Peter Jöback
Pianobar • C-M Carlsson
Leif’s Onsdagsklubb

SOMMARPREMIÄR
18
After Beach • Duo Jag
Konsert • Tylöpremiären
Movits & Duo Jag
19
Pianobar • Christopher Stone
Kärnsund
Leif’s Nattklubb • DJ Alexie Divello &
20
Saxo Bear
After Beach • Trubadur Jeppsson
Livemusik på Bettans Bar

JULI
1

After Beach • Trubadur Jeppsson
Club Monday

2

After Beach • Trubadur Jeppsson
Pianobar • C-M Carlsson

3

After Beach • Trubadur Jeppsson
Pianobar • C-M Carlsson

4

After Beach • Haaks
Pianobar • C-M Carlsson
Leffes Beach Club

5

After Beach • Haaks
Pianobar • Josephine Hansson
Fredagsklubben

6

16

After Beach • Haaks
Pianobar • Josephine Hansson
Leif’s Nattklubb • DJ Jonsving &
Sebastian Wolf

31

After Beach • SNSB
Konsert • Miriam Bryant
Pianobar • C-M Carlsson
Leif’s Onsdagsklubb

AUGUSTI

After Beach • Duo Jag
Pianobar • C-M Carlsson
Leffes Beach Club

1

After Beach • Dirk Digglerz
Pianobar • C-M Carlsson
Leffes Beach Club

After Beach • Duo Jag
Pianobar • Trond Slyngstadli
Fredagsklubben

2

After Beach • Dirk Digglerz
Pianobar • C-M Carlsson och
gästartiser
Fredagsklubben

3

SOMMARAVSLUTNING
After Beach • Duo Jag
Konsert • Tylöavslutningen
Roar Liveclub med Bubbles & Brunch
och Duo Jag
Pianobar • C-M Carlsson och
gästartiser
Leif’s Nattklubb

5

Club Monday

After Beach • Duo Jag
Pianobar • Trond Slyngstadli
Leif’s Nattklubb • DJ Wahlbeck &
Sebastian Wolf

21

After Beach • Trubadur Jeppsson
Livemusik på Bettans Bar

22

After Beach • Perikles
Dansbandsmåndag • Perikles
Club Monday

23

After Beach • Pex & The Boys
Pianobar • C-M Carlsson
Nightlife 40+ Lets dance again

Med reservation för ändringar

24

After Beach • Pex & The Boys
Konsert • Linnea Henriksson &
Eric Gadd
Pianobar • C-M Carlsson
Leif’s Onsdagsklubb

25

After Beach • OSCAR Soul Experience
Pianobar • C-M Carlsson
Leffes Beach Club

26

After Beach • Rydell & Quick
Pianobar • Rickard Sigvardsson
Fredagsklubben

27

After Beach • Rydell & Quick
Pianobar • Rickard Sigvardsson
Leif’s Nattklubb • DJ Diaco &
Sebastian Wolf

7

After Beach • Trubadur Jeppsson
Livemusik på Bettans Bar

8

After Beach • Sannex
Dansbandsmåndag • Sannex
Club Monday

9

After Beach • Strucky Likes
Pianobar • C-M Carlsson

28

After Beach • Trubadur Jeppsson
Konsert • Carola

10

After Beach • Strucky Likes
Pianobar • C-M Carlsson

29

11

After Beach • SNSB
Pianobar • C-M Carlsson
Leffes Beach Club

After Beach • Scotts
Dansbandsmåndag • Scotts
Club Monday

30

After Beach • SNSB
Pianobar • C-M Carlsson

12

After Beach • SNSB
Pianobar • C-M Carlsson
Fredagsklubben

13

Dagsfest • Daydream
Pianobar • C-M Carlsson
Sunset

14

After Beach • Trubadur Jeppsson
Livemusik på Bettans Bar

15

After Beach • Barbados
Dansbandsmåndag • Barbados
Club Monday

Köp konsertbiljett på
VIP Monkey, ticketmaster.se
eller 035-317 93
Läs mer på
tylosand.se/sommar

035-305 05 · tylosand.se · bokning@tylosand.se · #hoteltylosand · Be Inspired
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HBK på
Andersbergsfestivalen
Tillsammans med HFAB verkar HBK
för att skapa meningsfulla aktiviteter
för ungdomar. Till exempel är HBK
på plats på Andersbergsfestivalen,
som går av stapeln lördagen den
1 juni och arrangeras av HFAB
FESTIVALEN ÄR EN endagsfestival
och ett sätt att visa upp Halmstads
föreningsliv, de talanger som finns i
stan och även inbjudna artister som
uppträder på plats. Dessutom kommer det i år även vara en loppis på
plats på festivalen, vars tema är miljö och klimat.
På scen kan besökarna njuta av
bland annat Cherrie och Nano som
bjuder på härlig musik.
HBK gör mycket annat tillsammans
med HFAB, bland annat är fastighetsbolaget sponsor till Nattfotbollen, där
HBK verkar för att skapa meningsfulla aktiviter för och med ungdomarna.
Tillsammans verkar HBK också för att
a-lagsspelare, både dam och herr, ska
ut och träffa skolklasser och skolungdomar i Halmstad.
Bilder: Bildbyrån

4

Den 1 juni drar årets upplaga av Sommar på Örjans vall igång.

Avslutning
för Natt
fotbollen
DET HAR VARIT en härlig säsong
med mycket fotboll, en spännande
turnering och många mål. Nu tar
Nattfotbollen sommaruppehåll, men
kommer såklart tillbaka i höst igen.
– Det har vuxit fram ett härligt
gäng där ute på Andersberg som träffas varje fredag. Nya vänskapsrelationer har skapats på och utanför planen, berättar Alice Midbratt,
CSR-ansvarig på HBK.
– Till hösten vill vi dessutom utveckla Nattfotbollen och hoppas
kunna starta upp på ytterligare en
plats i Halmstad, tillägger hon.
Den 31 maj avrundas denna säsong
av Nattfotboll på Andersberg.

Härlig sommar
på Örjans vall
– UNDER HBK:S sommarmatcher
kommer vi att spinna vidare på det
uppskattade konceptet #Slutsålt
Örjan från förra sommaren – vi kal�lar det Sommar på Örjans vall. Då
kommer besökarna – förutom fotboll
– kunna njuta av god mat, roliga aktiviteter och livemusik på området,
säger Alice Midbratt, evenemangsansvarig på HBK.
DET KOMMER BJUDAS ett utökat
Kids Corner för alla barn med bland
annat hoppborg och den populära
läshörnan. HBK kommer som vanligt

bjuda på god mat, både i Kvasterian,
kiosker och den nya Food Court.
– Vi bjuder in lokala föreningar
och företag för att ge publiken en
härlig sommarupplevelse på Örjans
vall. Arenan ska vara Sveriges trevligaste där vi vill erbjuda någonting för
alla. Därför satsar vi på ett roligt Kids
Corner för de yngsta, god mat och
livemusik för alla våra besökare
och under en av matcherna kommer
Intersport till Örjans vall och sätter
tryck på matchtröjan, avslutar Alice
Midbratt.

Arenan ska
vara Sveriges
trevligaste

ESTRID WAGERSTEN

På vår hemsida hbk.se följer du flödet av nyheter, matchreferat, spelarintervjuer
och mycket mer. Du hittar oss även på Facebook och Instagram.
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LOKALT, TRYGGT
OCH SÄKERT
halmstadsstadsnat.se

Dubbla derbyvinster!
23 augusti 1979 var senaste gången det spelades ett Halmstadderby i allsvenskan. HBK vann med 2-0 mot Halmia inför 13 924 åskådare. Det var i
andra halvlek som HBK avgjorde med mål av Sigge Johansson och Rutger Backe (bilden till höger).
På våren blev Mats Jingblad derbyhjälte när HBK vann med 3-2. Alf
Peterson och Rutger Backe hade gett HBK ledningen två gånger, men
detta kvitterades två gånger om av Bengt-Arne Bengtsson och Roger
Ström, innan ”Jingan” avgjorde i matchminut 77 inför 16 025 åskådare.
Om det var jämnt i den matchen, så var det inte likadant i serien.
HBK blev svenska mästare medan IS Halmia efter en säsong fick lämna
högsta serien.

Faksimil från Hallandsposten 1979-08-24

FÖRENINGEN GAMLA BOLLKLUBBARE – stödförening sedan 1935
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"Haglund-effekten"?
Än så länge är det
svårt att veta vad den
långsiktiga effekten av
tränarbytet kommer att
bli, men klart är att de
tre poängen i Haglunds
premiär borta mot
Trelleborg var ytterst
välkomna.

Halmstadsonen är
ny manager i HBK
Vid ett extrainkallat styrelsemöte beslutades att avsluta Igor Kruljs uppdrag som
huvudtränare för Halmstads Bollklubb. Ny manager blir Magnus Haglund, som återvänder
till Halmstad efter en tid i bland annat Elfsborg och Norge.
TEXT ESTRID WAGERSTEN FOTO BILDBYRÅN

TISDAGEN DEN 7 maj skrev Halmstads Bollklubb ett 3,5-årigt avtal
med Magnus Haglund som ny
manager för herrlaget.
– I Magnus har HBK rekryterat en
erfaren manager med en lång meritlista som kommer tillbaka hem. Vi
hoppas att Magnus kan få en bra start
och få ut kapaciteten som finns i vår
trupp kortsiktigt men också tillsammans med övriga ledare forma HBK
för en era i Allsvenskan på lång sikt,
säger klubbchef Tony Karlsson.
TILL GRUND FÖR beslutet att avsluta Kruljs uppdrag som huvudtränare ligger de uteblivna sportsliga
resultaten och dess påverkan på hela
verksamheten.
– Att vara tränare i en elitklubb
handlar om att skapa resultat och

oavsett hur bra man tycker om olika
individer och deras sätt att arbeta
måste man fatta beslut baserat på det
man tror ger en maximering av resultat, säger Tony Karlsson och fortsätter:
– Igor Krulj är en väldigt omtyckt
och duktig fotbollstränare som har
varit uppskattad i sin gärning men
också som människa under den resan han har varit med.
NU TAR MAGNUS Haglund över
som manager. Han har bland annat
tränat Elfsborg i två perioder och
norska Lilleström SK, men har också
varit verksam i HBK.
– Jag har starka känslor för den här
klubben där jag verkat både som
spelare och ledare, och så har jag
varit heltidsanställd som ungdoms-

ledare här. Som HBK:are sen barnsben ser jag det som ett väldigt hedervärt uppdrag, en stor ära att få träna
HBK. Det är en förening som har en
god tradition att ta fram egna spelare, och det har ännu mer understrukits de senaste åren. Det gör det extra
spännande att få jobba med egna
spelare. Det finns en mycket intressant potential i klubben.
Det är ett tufft läge i klubben nu
men vi har ambitionen att jobba
stenhårt varje dag för att göra en resa
uppåt, säger Magnus Haglund.
Vad vill du utveckla i HBK?
– På kort sikt behöver vi skapa en
jämnhet. Stundtals har det sett bra
ut, men stundtals har det fallerat lite.
Så det är det första att ta tag i och sen
givetvis att på sikt utveckla och lägga

till nya saker i vårt totala agerande
vad gäller träning, förberedelse och
genomförande av match.

Det finns
en mycket
intressant
potential
i klubben

MAGNUS HAGLUND TOG över
ansvaret direkt efter kontraktet var
underskrivet. Bara några dagar bort
låg bortamatchen mot Trelleborgs
FF, erkänt svårslagna på hemma
plan.
– Det var en helt unik situation
med två träningar innan det blev
tävlingsmatch, det var en ny erfarenhet för mig. Vi hann inte ändra
så mycket till första matchen utan
det mest tydliga blev att vi spelade
med två forwards. Det var en jämn
match men såklart otroligt skönt att
kunna vinna till slut. En bra start.

Mötesplatsen för näringslivet

HBK LIVE

Frukostklubben ”Before Work” med föreläsare i toppklass. Hallands största affärsnätverk

Thomas
Karlsson
26 september
Morgan
Alling
28 november

Henrik
Fexeus
29 maj

Frida
Boisen
29 augusti

Lyckad satsning
Succé när Anders Bagge tog ledigt från Idol för att stå på scen i Halmstad.
Ett mycket uppskattat framträdande där han delade med sig av sin framgångsresa som musikproducent åt bland andra Madonna och Celine Dion.
– Vi är så glada att vi lyckats knyta till oss ett starkt startfält hela året,
säger Canita Dagård VD MiH. Allt från entreprenörskap till ledarskap
och kommunikation.
29 maj kommer en av världens främsta kroppspråksexperter Henrik Fexeus.
Han avslöjar den överraskande sanningen om makt.
Nu

Frukostklubben 2019

medlemmar!

29/5 Henrik Fexeus – Kroppsspråksexpert om maktspel
13/6 Kjell Dahlin – Du är ditt varumärke
29/8 Frida Boisen – Vägen till framgång
26/9 Thomas Karlsson – Ägare Gekås Ullared
23/10 Swedbanks Näringslivsdag
28/11 Morgan Alling – Besvärliga människor
19/12 Olof Röhlander – Motivation och arbetsglädje
Investera i dig själv och din personal. Bli medlem nu från 1.699 kr.
Medlemskap gäller 12 månader från den dag ni blir medlemmar.

1000

Välkomna att prova på
Frukostklubben 29 maj.
Med fri entré på Halmstad Arena!
Gäller max 2 pers. per företag och
om du inte besökt oss tidigare.

OM MIH
Hallands största affärsnätverk.
Frukostklubben & mässa, Halmstad Arena.
Swedbanks Näringslivsdag.
Nätverksluncher.
Medlem har 10% på ny Volvo.
För frågor kring MiH kontakta
Canita Dagård. 070-467 01 25
canita@mih.nu www.mih.nu

Liza Design ab
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Hospitality Partners
och nya matkoncept
kring HBK på Örjans
Matchen och HBK är alltid i fokus! Samtidigt är ett arenabesök på Örjans vall
betydligt mer än fotboll. I samband med HBK:s hemmamatcher erbjuds en
rad evenemang och möjligheter till upplevelser, både för krögare, matgäster
och fotbollsfans.
TEXT KENT JOHANSSON FOTO ESTRID WAGERSTEN

UTBUDET AV MAT och dryck är
större och bredare än någonsin med
klassiska Kvasterian och nya Food
Court med spännande rätter på
parkett bakom södra målet. HBK:s
medlemspub har fått publikvänligare outfit på trädäcket vid Örjansstugan och i VIP-lokalerna i huvudläktaren finns både Mio Lounge och
Restaurang Prenad (för sponsorer
och Stigs vänner) med goda menyer
under ledning av MWM Events och
gästkrögare.
– Vårt nya matkoncept och inte
minst utvecklingen av Food Court
tilltalar alla smakriktningar, säger
Micke Wallin, Hospitality Manager
HBK och en av krögarna bakom
MWM Events.
– Att gå på Örjans vall ska vara en

helhetsupplevelse med skön atmosfär och festlig inramning kring själva
matcherna, tillägger han. I år kommer det att finnas flera kök att välja
bland och skiftande menyer. Food
Court-området har ett hundratal
sittplatser och kommer även att ha
leverantörer eller krögare med exklusiva utbud vid speciella tillfällen.
MWM EVENTS ÄR en mångårig
samarbetspartner till Halmstads BK.
Bolaget ansvarar för Restaurang
Prenad och Mio Lounge, där det inför
varje hemmamatch dukas upp för
100-150 ätande VIP-gäster (buffé).
I pausen serveras kaffe och dessert.
– I år har vi även där ett förnyat
koncept där vi inbjuder gästkrögare,
så kallade Hospitality Partners, till

Vi bjuder
in olika
partners
som får
chansen
servera
sin rest
aurangs
bästa
meny

HBK och Stigs vänner, säger Micke
Wallin. Vi bjuder in olika partners
som får chansen servera sin restaurangs bästa meny. Det är ett ypperligt
tillfälle att visa nätverket och alla
dess företagare, vilken standard man
håller.
NYTT FÖR I år är också att MWM
Events kommer att bedriva restaurangverksamhet under Laxacupen
på Halmstad arena. HBK-restaurangen kommer att vara placerad i Kombihallen.
– Folk som gillar fotboll gillar upplevelser och behöver äta. Vi vill i alla
sammanhang erbjuda den perfekta
kombinationen av fotboll och food,
säger Micke Wallin.

Klara Hospitality
Partners/Örjans
valls Stigs vänner:
14 maj, Gais
Scandic
25 maj, Degerfors
Asiaten
1 juni, Västerås
Kreativ kök/A little party
16 juni, Mjällby
Hummër
23 juni, Frej
Titus Tapas
25 juli, Brommapojkarna
Delikatessen
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Allt för löpning!

Sportringen Halmstad City
Halmstads trendigaste sportbutik
Månd-fred 10-18
Lörd 10-16
Sönd 12-16
Brogatan 13
Följ oss gärna på sociala medier @sportringenhalmstadcity
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MALIN ANDERSSON
FÖRSVARARE

”Det kan aldrig bli
för mycket fotboll”
HBK:s damlag har gjort succé sedan starten för några år sedan. Två raka
uppflyttningar följdes ifjol av en meriterande silverplats i division 2. Nu har
laget siktet inställt på uppflyttning igen. Malin Andersson är en av många
unga och talangfulla spelare i startelvan. Den energiska 18-åringen upplever
ett händelserikt 2019 där juni månad blir extra hektisk med studentbal på
Hotel Tylösand på Sveriges nationaldag och studentexamen veckan därpå.
Därefter blir det ett sabbatsår från studierna med jobb inom dagligvaru
handeln – och fullt fokus på HBK Dam. ”Vi siktar på att bli seriesegrare
i höst”, säger backfriskusen Malin Andersson förhoppningsfullt.
TEXT KENT JOHANSSON FOTO PATRIK LJUNGMAN

1

Vad fick dig att börja
med fotboll?

– Jag var åtta år och hängde med en
kompis till Söndrums idrottsplats.
Jag fastnade direkt för fotbollen.
Jag gillar lagsporter och vi hade en
lugn och engagerad tränare i Astrio
som heter Sinisa Stankovic.

4

Du pluggar på Aspero
Idrottsgymnasium
(ekonomi med fotbolls
profil) och spelar med HBK
– blir det inte för mycket
fotboll?

– Jo, jag var med i Halmstad
Frigymnaster ett tag, men fotbollen
blev mitt val.

– Nej, jag gillar det. I skolan blir det
som regel tre pass i veckan och lika
många med HBK plus match. Men
jag gillar fotboll och vi har bra lärare/
tränare. Fotbollslärarna på Aspero är
Jimmy Karlsson, Mats Jingblad och
Ervin Ribic.

3

5

2

Inga andra idrotter?

Hur är du som
fotbollsspelare?

– Ettrig, envis och ganska snabb.

Har du alltid varit
högerback?

– När jag var i Astrio spelade jag på
en del andra positioner men ytter-

back passar mig bäst.

Insatserna
under
cupspelet
med allsvenskt
motstånd
visade att
vi håller
god klass

6

Varför gick du över till
Halmstads BK?

– HBK är ett tyngre namn och jag
lockades av deras satsning på damfotboll. Jag provtränade ett par år
tidigare och gick över inför säsongen
2017. Zara (Jönsson) och jag är goda
vänner och att hon finns med i HBK
bidrog till mitt beslut att bli Bollklubbare.

7

Vad betyder Stefan
Jönsson som tränare?

– Han betyder mycket, liksom övriga
i ledarstaben. Stefan har lång erfarenhet som tränare och det märks

på träningar och i coachningen.
Sammanhållningen är god både på
och utanför planen.

8

Vad kan du bli
bättre på?

9

Har du spelat
i Hallandslaget?

– Tekniken kan förbättras, liksom
spelförståelsen, att läsa spelet och
kunna göra det oförutsägbara.

– Ja, jag var med i Cup Kommunal,
spelade i startelvan när jag var 16
år men åkte ut mot Skåne och Blek
inge.
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HBK är ett
tyngre namn
och jag lockades
av deras satsning
på damfotboll

10

Vad har du för mål
med fotbollen?

– Att bli så bra som möjligt. Först
och främst vill jag spela i Elitettan
med HBK och senare kanske även
någon gång i högsta serien. Man får
ta ett steg i taget.

11

Vem var din idol
som liten?

– Messi var en tidig favorit. Därför
ville jag också ha nummer 10 på ryggen. Det hade jag förut. Nu när jag
blivit äldre ser jag Olivia Schough i
landslaget och Djurgården som en
förebild. Hon verkar sympatisk, en
duktig fotbollsspelare med vettiga
åsikter.

12

Varför har du
tröjnummer 2?

väldigt kul! Jag tror det var mer än
300 åskådare på läktarna.

– Det var det som var ledigt när jag
kom till HBK. Nu har det blivit mitt
lyckotal.

13

14

Ditt livs roligaste
match?

– Haha, det måste bli tidigare seriefinalen mot Vinberg i division 3. Det
var första gången HBK:s damlag fick
spela på A-planen på Örjans vall och
vi lyckades vinna med 3-2. Jag hade
glädjen att få göra det avgörande
målet, från en vänsterposition i
straffområdet där bollen seglade in
i bortre krysset. Det var i ärlighetens
namn ganska slumpmässigt men

Malin Andersson
Ålder: 18
Familj: Mamma, pappa och syster
Bor: Bäckagård/Ågarp
Moderklubb: BK Astrio, kom till HBK 2017
Position i laget: Högerback
Tröjnummer: 2

Vad gör du när du
inte spelar fotboll?

– Pluggar eller hänger med kompisar. Studierna tar mycket tid. Det
känns viktigt att ha bra betyg när jag
i framtiden ska plugga vidare på
högskola.
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15

Har du gjort något
yrkesval?

16

Har du några
egna djur?

HBK LIVE

– Nä, inte ännu. Men jag vill gärna
jobba med något som är relaterat till
idrott, som fysioterapeut eller sjukgymnast. När jag var liten ville jag
bli delfinskötare. Det vill jag inte
längre. Men jag har alltid tyckt om
djur.

– Ja, tre katter, två av sibirisk ras
som heter Zingo och Ossie och en
norsk som kallas Affe men heter Alfred.

17

Ni i damlaget, följer
ni herrlagets matcher
i Superettan?

– Ja, absolut. Vi har fått seriebiljetter
och ser så många hemmamatcher
som möjligt. Vi håller tummarna för
HBK i alla lägen! Vi följer även de
andra lagen i HBK.

18

Nämn någon
tv/seriefavorit och
vad du läser för böcker?

– Jag har följt ”The Vampires Diaries” och den var bra. ”Störst av allt”
var också sevärd. Mest läroböcker,
oftast i digital form.

19

Favoritresa?

– Att någon gång få komma till Hawaii och Hollywood är en
dröm som jag haft sedan jag var liten.
Får börja jobba ihop pengar till flygbiljetter…

20

Var sitter du

i bussen på
bortamatcherna?

– Det beror på, ska jag ägna restiden
åt att plugga blir det i sätena långt
fram, annars där bak bland ”busgänget”…

21

Vad ska du göra
i sommar?

– Jobba på färskvaruavdelningen på
Ica Maxi Högskolan. Jag tänker ta
ett sabbatsår från studierna och få
ihop lite pengar.

22

Hur tror du det går
i Sverige i VM-slutspelet i Frankrike? Och hur
går det för HBK Dam 2019?

– Jag tror det finns goda chanser
att Sverige går långt. USA får gälla
som favoriter till gruppsegern men
Thailand och Chile bör vi slå. Sedan
kan vad som helst hända. För egen
del hoppas vi på serieseger. Ifjol blev
vi tvåa. Nu vill vi steppa upp ett steg!

För egen del hoppas vi på
serieseger. Ifjol blev vi tvåa.
Nu vill vi steppa upp ett steg!
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Glädjescener bland HBK-damer. HBK är med i toppstriden i division 2-fotbollen. I bildkavalkaden syns Linn Eskilsson (överst till vänster) samt jublande Malin Andersson, Emma Nielsen,
Linn Eskilsson och Mergime Sulejmani (nederst) i samband med vinstmatchen i lokalderbyt mot Astrio. På stora bilden omkramas Zara Jönsson (tvåa från vänster) efter sitt mål.

HBK Dam siktar
mot toppen
HBK:s damlag kom på en fin andraplats i division 2 Sydvästra Götaland
förra säsongen. I år siktar laget ännu högre, och vill klättra i seriesystemet.
TEXT & FOTO ESTRID WAGERSTEN

I SKRIVANDE STUND har HBK
spelat två matcher denna säsong.
Laget inledde med 12-1 i premiärmatchen borta mot Trönninge IF, i
en match där HBK Dam var totalt
överlägsna och där publiken fick se
flera olika målskyttar.
– Premiären slutade med en stabil
tvåsiffrig vinst. Det var bra prestationer från samtliga i laget. Vi hotar
mycket offensivt och har mest bollinnehav skulle jag vilja påstå. Jag
tycker dock fortfarande att vi släpper in billiga mål, som kan skada oss
längre fram. Det är viktigt att vi är
jämna i vårt försvarsspel, konstate-

rade mittfältaren Mergime Sulejmani efter första matchen.
ANDRA MATCHEN FÖR säsongen
var borta mot Laholms FK – en
match med många olika ansikten.
Laholm inledde bra, och HBK såg
skakat ut, men tog sig in i matchen
och hade övertaget. Till slut lyckades Zara Jönsson spräcka målnollan
och HBK tog ledningen med 1-0.
Men en bit in i den andra halv
leken hände något som fick matchen att ta en helt annan riktning. En
av Laholms spelare, Isabelle Axeldal, bröt benet och matchen fick av-

Det är
viktigt att
vi är jämna i vårt
försvarsspel
Profil i laget. Mergime Sulejmani, mittfältare, är en bollbegåvning på planen och
glädjespridare utanför sidlinjen.

brytas i nästan en timme innan den
återupptogs. Laholmsspelarna hade
då fått ny energi och spelade för sin
skadade lagkamrat – och lyckades
vända underläget till vinst med 3-1,
efter bland annat ett straffmål.
I den tredje omgången svarade
HBK-damerna för en stark insats när
de slog tillbaka lokalkonkurrenterna
Astrio med 2-1 hemma på Halmstad
arena efter mål av Zara Jönsson och
Moa Karlsson.
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We build
brand
momentum

ohmy.co

HBK reser med oss –
det kan ni också göra!

HBK reser med oss –
–
det reser
kan ni med
ocksåoss
göra!

det kan ni också göra!
Vi transporterar
även gods!

Ring oss för mer
information eller om ni
vill
beställa
transporter.
Ring
oss för
mer
information eller
om ni vill beställa
transporter.

0430-

16 666

Vi transporterar
även gods!

0430 16 666
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HBK:s första
guldepok – lika
oväntad som härlig
Det är 40 år sedan HBK:s första storhetstid nådde sitt
epicentrum genom det oväntade guldet 1979. Giganter
som Malmö FF och IFK Göteborg betvingades i Allsvenskan
via en hemmavinst mot AIK i sista omgången. HBK LIVE
minns tillbaka med hjälp av en av de viktigaste segerorganisatörerna bakom den första guldepoken – Roy Hodgson.
TEXT KENT JOHANSSON & CHRISTIAN ALBINSSON FOTO BILDBYRÅN

Första pokalen till Halmstad. Bolltrollaren och kantspelaren Sigge Johansson lyfter von Rosens pokal
på Örjans vall 1976. Guldkompisar på bilden är Bertil
Andersson, Janne Ryding, Rutger Backe, ”Svängsta”
Larsson och ”Lie” Larsson (civila kläder).

HBK LIVE
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VID MITTCIRKELN PÅ Örjans vall
stod HBK-spelarna och tittade nervöst upp emot resultattavlan. Det var
den 26 oktober 1975 och det spelarna
kollade efter var resultatet i matchen
mellan AIK och GAIS. Hade det varit
i dag så hade de tittat ner i sina mobiltelefoner, men detta var alltså 1975
och att blicka mot resultattavlan på
Örjans valls kortsida kändes som det
bästa alternativet. Det var tyst på läktarna och stämningen bland hemmasupportrarna aningen förtätad, samtidigt som segerrusiga skåningar
firade MFF:s SM-guld.
HBK hade redan förlorat sin match
mot just guldvinnande Malmö FF,
men matchen i Solna var ännu inte
klar. GAIS och Bollklubben stod på
samma poäng och målskillnaden talade till HBK:s favör. Slutrapporten
berättade att AIK vann till slut och
det innebar att HBK var klart för Allsvenskan även året efter. Spelarna
och fansen var lättade – så även
klubbledningen, vilket vid den tiden
i mångt och mycket var synonymt
med en viss Stig Nilsson.
SVEN-AGNE LARSSON,tränaren,
bestämde sig för att lämna efter den
magra poängskörden -75. Han flytt
ade 170 mil norrut till Kiruna och Stig
Nilsson såg sin chans att testa något
helt nytt. Malmö FF tränades sedan
två år av den karismatiske engelsmannen Bob Houghton, som hade
rönt stora framgångar i Skåneklubben, bland annat genom ett innovativt sätt att formera laget och ett nytt
sätt att träna. Den framsynte HBKbasen hörde sig för och undrade om
Bob möjligen visste någon annan
tränare som var stöpt i samma framgångsform. Det visste han och rekommenderade en man vid namn –
Roy Hodgson!
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Guldglädje. Hasse Selander,
lagkapten, lyfter SM-pokalen,
omgiven av medspelare
och lyckliga supportrar
på Örjans vall söndagen
den 17 oktober 1976.

Halmstads skyttekung. Rutger
Backe i anfallsposition i sista
seriematchen 1976, hemma mot
Öster. Backe blev mållös blev den
här gången mållös men allsvensk
skyttekung med 21 fullträffar.
HBK vann med 2-0 och i Östers
dräkt syns bland andra Peo
Bild och Tommy Svensson, som
senare blev förbundskapten.

Svenska mästare. HBK:s historiska guldlag består av från vänster Hasse Selander, ”Lillis”
Karlsson, Lars Carlsson, Lennart Ljung, Alf Peterson, ”Svängsta” Larsson, Johnny Wärn,
”Joggen” Karlsson, intendent, ”Divan” Svensson, Tore Elofson, ordförande, ”Lie” Larsson
och Stig Nilsson, fotbollssektionens ordförande. Nedre raden. Ingvar Flink, Jan Ryding,
Bertil Andersson, Sigge Johansson, Peder Amberntsson och Rutger Backe.

Efter några initiala samtal tog det
en stund innan Roy fick den formella
förfrågan om att komma till Halmstad och prata om en framtid i klubben. Han var vid den tiden bara 28 år
och helt oprövad som tränare. Hans
unga ålder är dock ingenting som han
själv tycker var anmärkningsvärt.
– Svenskar är väldigt fokuserade på
ålder och på vad folk tjänar, konstaterar han när vi ses på Crystal Palaces
träningsanläggning i London.
Mitt i ett villaområde – som närmast påminner om Bäckagård –
finns en oansenlig bakgata gömd,
som leder till Crystal Palace Training
Ground. Trots att han snart fyller 72
år är Hodgson kvar i den absoluta
hetluften som manager i Premier
League.
– Jag är glad för åren i Halmstad
och att framgången kom tidigt, annars hade jag kanske varit pensionär
nu, ler Roy som varje dag kör till och
från bostaden på andra sidan London, en resa som tar tre timmar.
– Man måste komma ihåg att jag
inte riskerade så mycket när jag flyt-

tade till Sverige, det var ju mitt första
tränarjobb och inte så att jag tackade
nej till att bli manager i Crystal Palace. Jag hade halvtidslön som spelare och jobbade som lärare parallellt
så att få vara tränare på heltid var inte
ett särskilt svårt beslut för mig.
NÄR FAMILJEN HODGSON land
ade i Halmstad var Vallås första
adressen (hälften av lagets spelare
bodde i samma område), vilket får
anses som en bjärt kontrast mot hur
han bor nu. HBK får också anses
som en tydlig kontrast till Premier
League-laget Crystal Palace, men
trots att parkeringsplatsen utanför
träningsplanerna är full med Rolls
Royces är det ganska mycket som
påminner om varandra – trots allt.
Ett fotbollslag är när allting kommer
omkring bara ett fotbollslag, även
om lönekuverten ser olika ut. Roy
Hodgson står för det gamla sättet att
driva en fotbollsklubb – det ska kännas som ett lag och en förening, inte
som en nöjesindustri. På det sättet
är det samma Roy nu som den som

förde HBK till sina två första SMguld.

Jag är glad för åren
i Halmstad och att
framgången kom
tidigt, annars hade
jag kanske varit
pensionär nu

INFÖR SÄSONGEN 1976 var det
inte många experter som trodde på
det oprövade HBK, men försäsongen
hade bjudit på 4-0-vinst mot Bundesliga-motstånd, Hannover 96, och
Roy Hodgson hade gjutit mod i sina
spelare. Dessutom spelade HBK på
ett sätt som motståndarna inte var
vana vid, bland annat genom att formera sig med två forwards längst
fram.
– Jag var ju ny i Sverige så jag hade
inga direkta förväntningar och visste
inte så mycket om de spelare som jag
skulle komma att träna, men jag
märkte snabbt att det var duktiga fotbollsspelare. De var lyhörda och villiga att kämpa tillsammans för att bli
ett bra lag, vilket vi lyckades med.
Första matchen mot Östers IF borta slutade dock med förlust. Men Roy
tyckte att HBK hade spelat bra och
att resultatet var missvisande. Det sa
han efter matchen i omklädningsrummet och många av spelarna
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Andra guldet är nära. Roy Hodgson, tränaren, blickar ut över
spelplanen. Snett bakom honom, till vänster, syns legendariske
lagledaren Rolf Andersson och till höger Mats Jingblad, som gör
sig reda för ett inhopp mot AIK.

Backes guldmål. HBK:s anfallsstjärna Rutger Backe jublar efter
att ha nickat in 1-0 mot AIK på Örjans vall. HBK vann med 2-0
och kunde fira sitt andra SM-tecken samtidigt som Solnalaget
fick lämna Allsvenskan.

minns det idag det som en slags
vändpunkt. Efter det kom vinsterna
och successivt började man tro på att
det faktiskt kunde gå hela vägen.
ROY HODGSON KOM till säsongen
väl förberedd, han lärde sig svenska
rekordsnabbt och han införde ett
nytt sätt att träna. Tidigare hade
HBK:s försäsong bestått av att
springa på Galgberget, men med
Roy så kom träning med boll.
– Det är klart att det var mycket roligare och det bidrog till att man lyssnade på honom, det och att han var
engelsman och så vältalig, minns
backklippan Alf Peterson som var
med och vann både -76 och -79. Idag
tränar Alf HBK:s U21-lag.
– Jag hade kommit till Sverige och
då är det jag som ska anpassa mig till
mitt nya land, inte tvärtom, säger
Roy ödmjukt när det gäller hans goda
kunskaper i svenska, något som han
får praktisera under intervjun, 40 år
senare. Det är inte utan att man tänker på den klassiska Hasse Alfredsongestaltningen Bob Lindeman…

Det blev alltså till slut ett sensationellt guld 1976 efter seger mot Norrköpingskamraterna i näst sista omgången. Defileringen hemma mot
Öster blev en riktig fest.
– Mitt bästa minne är dock från
bussresan hem från Norrköping. Det
enda sättet att njuta av vinsten i efterhand var via Sportspegeln på teve
och den sändes ju ett visst klockslag.
Stig Nilsson beordrade busschauffören att åka in i ett litet samhälle och
där knackade Stig helt sonika på hos
en familj och frågade om vi fick titta
på Sportspegeln, minns Alf Peterson
med ett leende.
– Otroligt nog blev vi inbjudna hela
laget och där satt vi på golvet och tittade på oss själva på teve, det är ett
fint och samtidigt märkligt minne,
konstaterar Roy Hodgson som när
han tänker tillbaka på Halmstad
minns staden, vännerna men även
hur ung han själv och hans hustru
var.
– Jag kommer ihåg hur vacker min
fru var och hur vi precis hade börjat
bilda vår lilla familj, jag minns även

vännerna och hur det var att jobba
med de fina spelarna – varje träning
var något att se fram emot. Det gav
mig en kickstart i min tränarkarriär
och för det är jag väldigt tacksam.
HBK:S GULD 1976 bar bragdstämpel. Det är sällan ett nederlagstippat
lag går hela vägen fram till titeln. Lysande undantag finns, som Leicester
i Premier League 2016.
– Första guldet var en sensation,
men Roy fick helt enkelt alla pusselbitar att falla på rätt plats och vi var
förskonade från skador, konstaterar
Sigge Johansson, en av klubbens
mest framträdande spelare genom
tiderna.
– Roy gav oss självförtroende och
en organisation som blev en fullträff.
Vårt mittfält med ”Lie” Larsson, Hasse Selandet, ”Divan” Svensson och
med mig på vänsterflanken innehöll
en lagom blandning av teknik och fysik, löpstyrka och fantasi att göra det
oväntade med bollen.
Ändå rankar han SM-guldet 1979
som strået vassare:

Första
guldet var
en underbar upp
levelse
och det
var stort
att vinna
skytte
ligan

– Ja, då var serien betydligt tuffare.
79-guldet var definitivt en större
bedrift eftersom både Malmö FF och
IFK Göteborg höll hög Europaklass
det året, konstaterar Sigge.
MFF, med legendariska namn som
Janne Möller, Bosse Larsson, ”Puskas” Ljungberg, Ingemar Erlandsson,
Tommy Hansson och Staffan Tapper,
nådde samma år final i Europacup-
en (dagens Champions League) för
mästarlag medan IFK innehöll stjärnspelare som Glenn Hysén, Torbjörn
Nilsson, Glenn Strömberg, Olle Nordin och Ralf Edström.
Rutger Backe, allsvensk skyttekung 1976, och HBK:s främste allsvenska målgörare genom tiderna,
summerar:
– Första guldet var en underbar
upplevelse och det var stort att vinna
skytteligan. Vi gjorde flest mål av alla
i Allsvenskan. Men som lag betraktat
var vi bättre tre år senare. Stefan
”Myresjö” Larsson, ny på mittfältet,
och Bosse Mattssons återkomst
från Hammarby lyfte laget en dimension.
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14 maj HBK Herr - GAIS
15 maj Västra Karup – HBK Dam
18 maj Varbergs BoIS - HBK Herr
19 maj HBK Dam – Kullabygden
25 maj HBK Herr - Degerfors IF
26 maj Höllviken – HBK Dam
1 juni HBK Herr - Västerås SK FK
2 juni HBK Dam – Wormo
9 juni Dalkurd FF - HBK Herr
10 juni Centern – HBK Dam
16 juni HBK Herr - Mjällby AIF
16 juni HBK Dam – Röke
20 juni HBK Dam – Trönninge

23 juni HBK Herr - IK Frej Täby
14 juli Norrby IF - HBK Herr
21 juli Mjällby AIF - HBK Herr
25 juli HBK Herr - IF Brommapojkarna
* Örgryte IS – HBK Herr
* HBK Herr – Dalkurd FF
11 augusti HBK Dam – Laholm
15 augusti Astrio – HBK Dam
* Västerås SK FK – HBK Herr
24 augusti HBK Dam – Eskilsminne
* HBK Herr – Jönköpings Södra IF
31 augusti HBK Dam – Västra Karup
* Degerfors IF – HBK Herr

8 september Kullabygden – HBK Dam
15 september HBK Dam – Höllviken
* GAIS – HBK Herr
22 september Wormo – HBK Dam
* HBK Herr – Trelleborgs FF
* Östers IF – HBK Herr
28 september HBK Dam – Centern
* HBK Herr – Varbergs BoIS
6 oktober Röke – HBK Dam
* HBK Herr – Norrby IF
* IK Frej Täby – HBK Herr
* HBK Herr – IK Brage
* Syrianska FC – HBK Herr

Spelschema säsongen 2019 dam och herr
(med reservation för ändringar).
* Speldatum ej fastställt.

16 LAG. EN LIGA.
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NYHET!

CiU Fixed
ClickitUp® finns nu även
som fast glasräcke

VI HAR GLASRÄCKET TILL DIN UTEPLATS!
Vill du ha ett med eller utan vindskydd? Våra glasräcken finns med höj och sänkbart glas ClickitUp® samt vår nyhet CiU Fixed, fast glasräcke.
Båda varianterna har samma eleganta och stilrena design och går utmärkt att kombinera. Perfekt till din altan och balkong!
Läs mer om våra olika varianter av glasräcken på www.clickitup.se

VÄLKOMMEN IN TILL OSS!

www.clickitup.se
För prisförslag besök vår e-handel eller gör en offertförfrågan.

Designed and produced in Sweden by ErgoSafe AB
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Idrottskliniken

på Capio Movement

U Erbjuder akuta bedömningar av sjukgymnast
och idrottsläkare för elit och motionär.
U Kvalitet och tillgänglighet är viktig genom
hela vårdkedjan.
U Korta köer för bedömning och till röntgen,
MR och operation om det skulle behövas.
U Genom det fria vårdvalet kan ni söka till
oss direkt på nationell taxa.
U Idrottskliniken utbildar
ungdomar för att förhindra
idrottsskador.

#endagpåmovement

VÄNTA INTE
FÖR LÄNGE,
SÖK DIREKT FÖR
EN BEDÖMNING

Eloh&Co Reklambyrå AB

Bergsgatan 26 • info@capiomovement.se • 010-200 73 31

Närproducerad kyckling
•Garanterat trygga & livsmedelssäkra produkter
•Som en av få producenter på marknaden,
tillsätter vi inte något extra vatten i kycklingen
•Du hittar oss hos handlare och på restauranger
där kvalitet och smak går först

Kvalitet sedan 1958
KNÄREDS KYCKLING startade 1958 på ett litet
torp i utkanten av Knäreds samhälle. Irma
och Göte Karlsson som på den tiden födde
upp höns, kalkon, gäss och
kyckling, gav sitt företag
namnet Knäreds Fjäderfäprodukter. Idag driver tredje
generationen Karlsson
företaget in i framtiden.

Fabriksförsäljning
PÅ FREDAGAR ÄR DÖRRARNA ÖPPNA FÖR DIG SOM
VILL KÖPA LOKALT PRODUCERAD KVALITETSKYCKLING.
Välkommen att handla direkt i vår fabrik utanför Knäred. Vill du vara
säker på att det du önskar finns, kan du mejla en beställning i förväg
så plockar vi fram det till dig. Öppettider fredagar 8:30-13:00. Vi ses!

Förbeställ: bestallning@knaredskyckling | 0430-504 30
Knäreds Kyckling AB, Lagavägen 26, 312 51 Knäred
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STIGS VÄNNER PRESENTERAR HYRTAB
S T I G S VÄ N N E R



H B K A F FÄ R S N ÄT V E R K

Det lokala är viktigast för
Hyrtab Maskinuthyrning
Med ett sortiment
på nästan 4 000
artiklar – från skruv
dragare till byggbodar
och grävmaskiner –
har Hyrtab allt som
behövs för bygget.
– Vi har fokus på det
lokala. Merparten av
våra kunder är företag
i Halmstad och Falkenberg, säger Fredrik
Landén, vd och del
ägare på Hyrtab
Maskinuthyrning.
TEXT MONICA FORSBERG
FOTO PATRIK LJUNGMAN

JA, DEN LOKALA marknaden är
viktig för Hyrtab. På så sätt kan företaget bygga långsiktiga relationer
med kunderna och vara med i hela
processen från planeringsstadiet
och första spadtaget till färdigt hus.
– Vi vill fungera som ett bollplank
för våra kunder. De kommer till oss
och vet vad de vill göra. Då kan vi
hjälpa till med att välja lämpliga maskiner och dimensionera utrustningen som behövs för projektet.
Förutom maskiner kan det till exempel röra sig om bodar för personalen, byggnadsställningar, hissar, belysning och elförsörjning, berättar
Fredrik Landén.
KUNDERNA ÄR framförallt byggoch anläggningsföretag, men även
privatpersoner är välkomna att hyra
maskiner och annat från det omfattande sortimentet på Hyrtabs depåer i Halmstad och Falkenberg. Där
finns vanliga byggmaskiner som
slipmaskiner, trädgårdsmaskiner,
packmaskiner, borrmaskiner och
bockmaskiner, men också större anläggningsmaskiner exempelvis
dumpers, vältar, grävmaskiner och
liftar.

"Vi vill vara en långsiktig samarbetspartner. På så sätt kan vi hitta de bästa lösningarna för våra kunder", säger Fredrik Landén, vd på
Hyrtab.

– Vi erbjuder personlig service.
Våra kunder ska veta att de får rätt
maskiner och utrustning till det
arbete de ska utföra, säger Fredrik
Landén.
FÖRRA ÅRET FIRADE Hyrtab
20-årsjubileum och med åren har utvecklingen gått allt mer från uthyrning av enskilda maskiner mot hela
byggetableringar. Idag levererar ofta
företaget allt kunden behöver under
hela byggprocessen.
Det lokala ligger Hyrtab varmt om
hjärtat på flera sätt:
– För oss är det självklart att vara
med och stötta de lokala idrottsföreningarna, både HBK och andra,
mindre klubbar med ungdomsverksamhet. De fyller en viktig funktion
i samhället, säger Fredrik Landén
och fortsätter:
– Genom idrotten får ungdomarna
dels den sociala biten, de lär sig jobba i team och får förståelse för andra

Det klart att HBK
är ju Halmstads
klubb, de är en
del av staden

människor, och dels en meningsfull
fritid och en nyttig paus från plattan
och mobilen.
För honom själv är HBK en självklar del av identiteten som Halmstadsbo – från minnena av när han
fick följa med sin pappa på fotboll
som liten, till SM-gulden 1997 och
2000.
– Det klart att HBK är ju Halmstads klubb, de är en del av staden.

Hyrtab i
Halmstad AB
Grundat: 1998
Vd: Fredrik Landén
Antal anställda: 10
Verksamhet: Uthyrning
av maskiner och utrustning
till bygg och anläggning.
Har depåer i Halmstad
och Falkenberg
Omsättning: ca 40 Mkr
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RES HELA SOMMAREN
– så mycket du vill för 675 kr!

Från den 15 juni–15 augusti reser du med alla bussar,
Västtågen, Pågatågen, Krösatågen och Öresundstågen
i hela Halland. Kortet säljs från den 10 juni.
Mer info på hallandstrafiken.se/sommar

Ha en skön sommar!

