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Ett både utmanande
och spännande år
HBK HAR VARIT i en utvecklingsoch förändringsfas under flera år. Vi
vill hela tiden förbättras för att bli
en förening att se upp till och för att
etablera oss med våra herr- och
damlag i Allsvenskan. För att det ska
lyckas måste hela föreningen – ja,
hela Halmstad – stå bakom oss. Vi
jobbar mot det målet varje dag, men
2018 har inneburit både steg framåt
och bakåt.

Berlin. Apropå internationella storlag – en av säsongens höjdpunkter
var när Crystal Palace kom på besök
med legendaren Roy Hodgson i
spetsen. Även om vi förlorade
matchen ganska klart var det en härlig dag och faktum är att vi i HBK har
etablerat ett samarbete med Roy och
Crystal Palace som bland annat
innebär att vi kommer att besöka
London-klubben i vinter.

NÄR DET GÄLLER publiktillströmningen till Örjans vall har det varit
ett tufft år. Det är en utveckling som
vi verkligen tar på allvar. Självklart
finns många orsaker till att vår
publik inte har hittat till Örjans i den
utsträckning som vi är vana vid.
Prestationerna på plan och resultaten spelar förstås in, men en stor orsak är även att man kan följa alla
matcher via tevesoffan. Är det kallt
och regnigt ute är det många som
väljer värmen i favoritfåtöljen. Det
är egentligen inte så konstigt, men
det är något som vi i HBK måste
jobba med. Produkten – alltså att se
våra matcher live – måste vara så
pass bra att publiken väljer liveupplevelsen.

ÄVEN LAXACUPEN STÅR ut positivt och här ser jag stor potential.
Det kommer att bli en större satsning än någonsin nästa säsong.
Laxacupen är egentligen det perfekta exemplet på kraften i HBK. Vi använder fotboll som verktyg för att
människor ska mötas, unga människor ska få minnen och upplevelser
plus att det förstås även stärker HBK
ekonomiskt. Vi strävar efter att vara
mer än ”bara” våra elitlag och då är
saker som Laxacupen och Halmstadmilen saker som vi vill satsa på.

NÄR DET GÄLLER det positiva står
vår akademi ut. Vi har presterat väldigt bra resultat i våra akademilag
och mött både svenskt toppmotstånd och internationella storlag
som FC Köpenhamn och Hertha

I SUPERETTAN NÅDDE vi inte
målet om att vara bland de två eller
tre bästa, där är det ett analysarbete
som gäller så att vi är väl förberedda
inför nästa säsong. Jag tycker ändå
att det var rätt att sätta upp ett högt
mål och att det var rätt att spänna
bågen. Däremot tycker jag verkligen
inte att det är en katastrof att sluta
femma i en serie där exempelvis
Helsingborgs IF värvar landslagsspelare och tar på sig en större ekonomisk kostym än vad vi kan göra
med rådande förutsättningar i HBK.
Vi har valt talangspåret och bygger
för framtiden. Under 2018 har vi haft
tio spelare i truppen som är 19 år
eller yngre. Det är bra och jag vill
påminna om vikten av tålamod. Vi
tror på det arbete som vi är inne
i och att fortsätta ge tränarna förutsättningarna att kunna få dessa
spelare att gå hela vägen till att nå
sin fulla potential.
// TONY KARLSSON,
KLUBBCHEF I HALMSTADS BK
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Sportringen Halmstad City
Halmstads trendigaste sportbutik
Månd-fred 10-18
10-19
Lörd 10-16
Sönd 12-16
Brogatan 13
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Damir och
Billy lämnar
tränarteamet
HBK VILL TACKA andretränare Billy Magnusson och målvaktstränare
Damir Hadrovic för tiden i klubben.
Båda har bidragit med stort kunnande och sin smittande energi.
Dessutom vill HBK passa på att
gratulera Billy till jobbet som ny tränare för Landskrona BoIS.
– Vi önskar både Damir och Billy
stort lycka till framöver, konstaterar
Tony Karlsson, klubbchef i HBK.

Malte Pålsson ny
målvakt i HBK
MALTE PÅLSSON LÄMNAR Halmia
för ett kontrakt med HBK som målvakt. Malte är född 1999, som så
många andra i HBK:s A-trupp, och
har stått i Halmia senaste säsongerna. Det är en talangfull målvakt som
tar upp kampen med Malkolm Nilsson om förstemålvaktspositionen.

Valberedningens
arbete i full gång
SOM BEKANT ÄR HBK en ideell förening som ”ägs” av sina medlemmar.
Alla som är medlemmar i föreningen
kan rösta på årsmötet om HBK:s
framtida ordförande och styrelse.
I mars nästa år är det dags för ett nytt
årsmöte och valberedningens arbete
är igång.
Valberedningen i HBK leds av
Urban Jansson som ordförande och
som ledamöter fungerar Per "Texas"
Johansson och Catrin Svensson.

Valberedningen kontaktas enklast
via mail: urbanus@bredband.net
Alla förslag till valberedningen
behandlas konfidentiellt och skall
vara valberedningen tillhanda
senast 2018-12-31.

HBK:s tränare Igor Krulj summerar både sött och salt under 2018. Han och övriga i HBK är revanschsugna inför 2019.

Igor Krulj
blickar framåt

Målet var Allsvenskan och det lyckades som bekant inte. Huvudtränare
Igor Krulj är delvis självkritisk när han blickar tillbaka på säsongen, men
väljer att titta framåt och ta med de positiva bitarna in i nästa säsong.
TEXT CHRISTIAN ALBINSSON & ESTRID WAGERSTEN FOTO BILDBYRÅN

SÄSONGEN BLEV EN lärorik tid,
både för tränarstaben och spelarna.
Femteplatsen är ingen katastrof,
men ganska långt ifrån målet.
– Vi är väldigt kritiska till säsongen som har gått. Vi lyckas på vissa
områden och har haft bra prestationer under delar av säsongen,
men vi är kritiska till att vi inte har
fått ut det hela säsongen, summerar Igor Krulj.
– Det har varit ett lärorikt år, där vi
hela tiden tampats med att vi ska få
med oss resultat samtidigt som vi
ska ha en utveckling, fortsätter han.
Vi är missnöjda med prestationer i
de matcher där vi på förhand ska ta
poäng, framför allt på hemmaplan.
Jag är även missnöjd med de höga
topparna och djupa dalarna sett över
säsongen.
NU KOMMER HBK göra en omorganisation kring herrlaget, i och med
att både assisterande Billy Magnusson och målvaktstränare Damir
Hadrovic slutar.
– Vi kommer vilja stärka teamet.
Vi vill ha in en person med bred
erfarenhet och med fokus på video

som kan avlasta oss på den biten.
Samt en ny målvaktstränare, fast
inte på heltid.

som de är tränare. Vi för även in fler
specialister. Vi säkrar upp med tunga
pjäser och unga talanger på ledarsidan, samtidigt som vi bygger om
klubben så omformaterar vi kraften.
Vi har aldrig någonsin gjort en sådan
stor satsning av tränare och talanger
som vi gör nu.
– Vi har väldigt stor tilltro till vår
egen akademiverksamhet, fyller Anders Klingmyr, ordförande i styrelsen, i.

ÄVEN INOM akademiverksamheten
sker det förändringar, där förhoppningen är att ännu fler talanger
ska komma fram och ta sig upp till
A-laget.
– Vi har en enormt stark talangsituation, se bara på Wiedesheim-Paul
som har lyckats i IFK Värnamo under
sin utlåning. Vi hoppas kunna göra
flera sådana resor både internt och
externt, så att våra talanger kommer
fram, säger klubbchef Tony Karlsson
och fortsätter:
– Inom akademin förändrar vi på
så sätt att Johan Bergström har fått
ett utvecklingsansvar, Robert Nordström ett administrativt, samtidigt

NU BLICKAR HBK fram emot 2019.
När det kommer till truppen vill
HBK förstärka ytterligare på mittfältet och i anfallet, men har en stabil
grund att stå på, i och med att de
flesta spelarna är kontrakterade.
Dessutom ansluter Andreas "Ante
G" Johansson (som ni kan läsa om
i detta nummer av HBK LIVE) till
laget, och blir en viktig drivkraft såväl på som utanför plan.
– Det är en person med stor erfarenhet på planen och det är väldigt
dumt om jag inte skulle dra nytta av
det också. Både med tanke på hur
bra han är som spelare, men också
stark som människa, säger Igor Krulj.

Vi kommer vilja
stärka teamet
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HBK-talangen Moa Karlsson är uttagen till landslagsläger, HBK:s första landslagsspelare för Sverige (tidigare har Arbnora Robeli representerat Albanien).

Moa Karlsson om
första landslagslägret

HBK-spelaren Moa Karlsson var på plats på F16/02:s landslagsläger på Bosön i slutet
av november, en härlig chans för HBK-talangen som hoppas att det bara är början.
TEXT CHRISTIAN ALBINSSON FOTO ESTRID WAGERSTEN

– NÄR JAG först fick reda på att jag
blivit uttagen kändes det nästan lite
overkligt. Att få vara med på något
sådant här är alltid något jag siktat
mot, därför kändes det fantastiskt
kul. Det kändes även spännande att
få mäta sig med de bästa i sin egen
ålder, eftersom jag vanligtvis spelar
med äldre. Att bli uttagen till ett
landslagsläger betyder självklart
mycket, då det hårda arbete som jag
lägger ner ger resultat, konstaterar
Moa Karlsson.
Det är första gången en spelare
från HBK Dam blir kallad till
ett svenskt landslagsläger. Moa
beskriver lägret som lärorikt och
roligt.

– Man lär känna en massa nya människor som man delar samma intresse
med, vilket var väldigt kul och spännande. Under lägret tränade vi några
pass, hade fys och så spelade vi även
en internmatch där vi var uppdelade
i tre olika lag, berättar Moa.
MEN LÄGRET h
 andlade inte bara
om att spela fotboll.
– Vi hade flera teoripass och
genomgångar före och efter träning
och match samt några teambuildingövningar.
Extra speciell var dock internmatchen – att få ta på sig den blågula
dräkten.
– Att ta på sig matchkläderna på

internmatchen skulle jag säga kändes lite extra roligt då det ändå är
något man sett fram emot, det blågula stället.
EFTER EN INTENSIV helg på Bosön
blickar Moa Karlsson framåt och tar
med sig det hon lärt till kommande
säsong.
– Det var kul att få lära sig nya
saker som man kan tänka på utifrån
sin position samt mycket nytt när
det gäller fotbollspsykologin. Detta
tror jag att jag kommer få mycket
nytta av. Jag vill jättegärna bli ut
tagen till fler läger och därför ska
jag ta med mig de saker jag lärt mig
och fortsätta jobba på.

Att ta på sig
matchkläderna på
internmatchen skulle
jag säga kändes
lite extra roligt
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PROVSTÄD

50%
SOM HITTAT!

Vi erbjuder städtjänster för privatpersoner och
företag i Halmstad med omnejd. Välkommen att
testa oss – vi garanterar att ni kommer att bli nöjda!
Läs mer på tjingbemanning.se

KAMRATFÖRENINGEN

Gamla Bollklubbare
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ANDREAS JOHANSSON,
BACK/MITTFÄLTARE

Ante på G igen
— längtar tillbaka
till Örjans vall
Efter tio säsonger i ”exil” är Ante G tillbaka i Halmstad och HBK.
Andreas Johansson betraktas som en av den svenska toppfotbollens
bästa spelare och mest slitstarka profiler. Efter en period i tyska VfL
Bochum och sju säsonger för IFK Norrköping återvänder den sympatiske
36-åringen till Örjans vall och väljer att avsluta sin aktiva bana där elit
karriären startade med allsvensk debut, 2002. Sedan dess har det
blivit totalt närmare 400 allsvenska matcher med SM-guldet 2015
med ”Peking” och Janne Andersson som pricken över i:et. Nu vill
Ante G vara med och lyfta HBK tillbaka upp i fotbollens finrum.
TEXT KENT JOHANSSON FOTO PATRIK LJUNGMAN

1

Vad fick dig att vilja
sluta cirkeln i HBK?

– För oss har Halmstad alltid varit
”hemma”. Här är Kristin och jag
uppvuxna och här har vi våra föräldrar, syskon, släkt och många
vänner. Att återvända till hemstaden har liksom hela tiden funnits i
vårt medvetande. Det passade särskilt bra nu när Filip (sonen) är i
skolåldern och Signe också börjar
bli stor. Frugan och barnen har faktiskt bott i Halmstad sedan i
sensomras.

2

Känner du kravet som
”frälsaren” som ska
lyfta HBK tillbaka till
Allsvenskan?

– Nej, det gör jag inte. Visst har jag
höga ambitioner och känner att jag
har mycket kvar att ge på planen,
men fotboll är som bekant ett lagspel och det krävs många faktorer,
gemensam styrka och fina prestationer för att lyckas. Kanske kan jag
med min rutin och erfarenhet bidra
till att höja standarden och samtidigt utveckla laget. Jag har verkligen längtat efter att få spela för HBK
igen. Det ska bli kul att få dra på sig
den blå matchtröjan!

3

Vilken är din främsta
styrka?

– Svårt att svara på, men jag har
ganska goda ledaregenskaper och
är bollskicklig med god spelupp-

fattning. Folk brukar säga att jag är
bra på att göra andra spelare bättre…

Det var
nog när vi
vann mot
Chelsea
i ”Lilla
VM” och
jag gjorde
ett av
målen

4

Du har skrivit ett treårskontrakt med HBK
– hur ser framtidsplanen ut?

– Jag känner mig pigg och fräsch i
kroppen och har fortfarande kvar
motivationen och viljan att vinna
matcher. Tanken är att jag ska spela
minst två år och sedan, beroende på
fysisk status eller om jag inte längre
håller måttet, kliva in i någon form
av kombinerad ledarroll.

5

Har du ambitioner att
bli elittränare?

– Jag är inte alls främmande för att

fortsätta inom fotbollen efter den
aktiva karriären. I vilken roll vet jag
inte, men jag går just nu en tränarutbildning på Bosön, där jag tillsammans med Marcus Pode (Trelleborgs
FF) är de enda som fortfarande är
aktiva. Exempel på andra namn på
samma tränarkurs är Alvaro Santos,
Martin Eriksson, Andreas Johansson (djurgårdaren) och Lolo Chanko.

6

Hur har du följt HBK
under åren du varit
”borta”?

– Så gott jag kunnat, alltid resultatmässigt och så ofta jag kunnat antingen live eller på tv. Minns att jag
satt med IFK-kompisarna i Düsseldorf och följde HBK:s allsvenska
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Det är en
av Sveriges
finaste arenor
och ger mig bra
vibrationer

kvalmatch mot HIF för två år sedan.
När segermålet kom jublade jag och
hoppade så att jag slog huvudet i en
lampa…

7

Vilket är ditt bästa minne från HBK-tiden?

– Jag har många fina minnen från
förra sejouren. 2004 var speciellt,
när vi var snubblande nära att vinna
SM-guld men tappade efter straffmål av Göteborg samtidigt som
MFF satte en straff mot Elfsborg.
Allsvenska debuten mot Örgryte,
2002, minns jag förstås liksom mitt
första allsvenska mål som kom när
vi vände 0-2 till 3-2 hemma mot just
Norrköping…

8

Vad betyder Örjans
vall för dig?

– Det är en av Sveriges finaste arenor
och ger mig bra vibrationer. Förr
brukade vi cykla till träningarna,
Emil Jensen, Peter Larsson och jag.
Örjans vall var också arenan där vi
tog oss vidare till U21 EM-slutspelet
efter seger mot Spanien. Vi vann
gruppen i slutspelet, som avgjordes
i Tyskland, men förlorade tyvärr semifinalen efter straffsparkar och
bronsmatchen efter förlängning.
Om vi lyckats bli trea hade Sverige
fått en plats till OS-turneringen
i Aten. Det kändes lite snopet att
vara så nära men missa chansen att
få bli olympier.

Andreas Johansson
Ålder: 36
Smeknamn: Ante G
Familj: Kristin och barnen
Filip, 6,5 år, och Signe, 3,5 år
Bor: Söndrum
Moderklubb: Getinge IF
Elitklubbar: Halmstads BK 2002-2009,
VfL Bochum 2009-2012, IFK Norrköping
2012-2018, Halmstads BK 2019Meriter: SM-guld med Norrköping 2015,
SM-silver med HBK 2004 och Norrköping
2018, Årets allsvenska försvarare 2015 och
2016, Årets mest värdefulla spelare 2016,
12 U21-landskamper samt 1 A-landskamp
(Mexiko) samt en inofficiell landskamp

9

Hur är din relation
med förbundskapten
Janne Andersson?

– Mycket bra, som alltid. Han hade
koll på mig redan när jag kom från
Getinge IF till HBK:s ungdomssektion och har följt mig under hela
min karriär, både som mentor och
tränare. Det var delvis Janne som
slussade in mig i HBK:s A-lag och
det var Janne som plockade hem
mig från Bochum till Sverige och
Norrköping, där han då var tränare.
Vi har fortfarande kontinuerlig kontakt och snackar mer än bara fotboll.
Han är en bra människa med bra
värderingar och som på ett positivt
sätt har format mig till den person
jag blivit.
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Vad fick dig att
lämna HBK
sommaren 2009?

– Jag hade ett utgående kontrakt
och ville gärna prova på lyckan i en
utländsk liga. Bundesliga har alltid
haft hög status i mina ögon. Tyvärr
blev det en ganska stökig period i
Bochum. Under första året hade jag
fyra olika tränare och vi åkte ur högsta serien. I Zweite Bundesliga gick
det ganska bra och vi nådde kvalplats
uppåt men förlorade med uddamål
et mot Borussia Mönchengladbach.

11

Hur hamnade du
i Norrköping?

– Det berodde på Janne som då alltså
tränade Norrköping och flera gånger
försökte få mig att skiva på för IFK.
Till slut blev det också så. Under
transferfönstret vintern 2012 föll alla
pusselbitar på plats. Egentligen
var jag just den dagen på väg till
Turkiet på träningsläger med Bochum. Vi stod i avgångshallen på flygplatsen i Dortmund och jag minns att
jag placerades sist i kön av alla i truppen eftersom förhandlingarna mellan klubbarna pågick in i det sista.
Precis när jag skulle checka in mitt
bagage blev allt klart. Jag fick behålla mitt bagage och istället ta ett flyg
till Sverige, någon dag senare. Lyckligtvis fick jag lov av flygplatspersonalen att tillfälligt ta mig förbi säkerhetskontrollen, så jag kunde säga
adjö till mina tyska lagkompisar.

12

Bästa minnet
med IFK?

13

Hur kändes det att
lämna Norrköping?

– SM-guldet, förstås. En bedrift med
tanke på hur nära det var att vi åkte
ur Allsvenskan året innan. Jag blev
”omplacerad” från defensiv mittfältare till mittback, vi fick in en vinnarmentalitet och hade ett flertal
spelare som fick sina personliga genombrott. Det var en magisk säsong
som toppades med att vi fick lyfta
pokalen i Malmö. Bussresan hem
kan vara den roligaste jag upplevt.

– Det var med blandade känslor, sju
år är en ganska lång tid, men min
familj och jag är laddade för hemkomsten. IFK-gänget tog jag avsked
från i samband med en avslutningsresa till London för ett tag sedan där
vi bland annat såg Tottenham möta
Chelsea på Wembley.

14

Vilket är ditt favoritlag, utöver Getinge,
HBK och Norrköping?

– Svaret får bli Manchester United.
Tror det beror på indoktrinering
från någon släkting…

15

Varför kallas du
Ante G?

– Andreas blir ofta Ante och G:et
kommer sig av att jag ursprungligen
kommer från Getinge. En annan
grabb med samma namn i HBK vid

den tidpunkten bodde på Vallås och
kallades följaktligen Ante V.

En bedrift med
tanke på hur nära
det var att vi åkte
ur Allsvenskan
året innan

16

Var i Halmstad bor
ni?

17

Vilket tröjnummer
får du i HBK?

– Just nu bor vi i lägenhet och letar
efter ledigt hus i Söndrum med omnejd.

– Vet inte. Jag tar ett nummer som
är ledigt. Förra gången hade jag
nummer 13. På senare år har jag haft
nummer 4.

18

– V70.

Vad kör du
för bil?

19
20

Favoritfärg?
– Blå.

Följer du någon

serie på tv?

– Jag kollar en del, senaste serien jag
följde, via SVT Play, var Springfloden.

21

Har du någon favoritpryl i hemmet?

– Nä, men apple-tv är något jag uppskattar.

22

Hur firar du julen?

– Äntligen får vi chansen
att bjuda tillbaka, eftersom vi numera bor i Halmstad, och vi tänker fira
hemma hos oss ihop med våra föräldrar och släktingar.
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JUL MED EXTRA ALLT

Att Tylösand och julstämning går ihop som
skinka och senap vet du kanske redan. Och
i år vågar vi lova ännu mer dignande bord med
härlagade läckerheter, mer mys, mer skratt,
mer show, mer musik – kort sagt, mer jul.
Läs mer på tylosand.se/jul
TYLOSAND.SE · 035-333 05 · #HOTELTYLOSAND
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Nattfotbollen
lockar ungdomar
i Andersberg
HBK jobbar inte bara med elitfotboll, utan satsar även på att vara en positiv
kraft i Halmstad. Därför engagerar föreningen sig i bland annat Nattfotbollen.
TEXT & FOTO ESTRID WAGERSTEN

HBK VILL VARA en aktiv medspelare i samhället. När man funderade
över detta kom man fram till att göra
det man känner till allra bäst, nämligen att spela fotboll. Alla kan ju,
med utgångspunkt från sina förutsättningar, spela fotboll. Därför startade HBK Nattfotboll i Halmstad.
Nattfotbollen anordnas i området
Andersberg som enligt polismyndigheten är ett ”särskilt utsatt område”.
Varje fredag är HBK där, tillsammans med Kris, mellan 20.30-22.30,
en tidpunkt när de flesta skadegörelser och brott sker, och spelar fotboll med dem som bor i området.
– Vi bjuder på fika, spelar fotboll
och umgås. Det är helt kravlöst utan

fokus på prestation eller närvaro. På
detta sätt gör vi roliga saker tillsammans, allt runt fotbollen, konstatar
Alice Midbratt som är projektledare
på HBK:s kansli.
DEN 23:E NOVEMBER spelades en
turnering som avslutade säsongen.
Initiativet till turneringen kom från
A-lagsspelaren Höskuldur Gunnlaugsson.
– Vi delade upp ungdomarna i fem
lag och sedan fick alla möta alla i en
grundomgång. Matcherna var fem
minuter långa. Segrarna i det vinnande laget fick varsin cykel i förstapris, berättar Gunnlaugsson.

Det är helt
kravlöst
utan fokus
på prestation eller
närvaro

DETTA ÄR EN ANNONSBILAGA FRÅN HALMSTADS BK
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VI PRESENTERAR
HÄR STOLT VÅRA
HUVUDSPONSORER

Legendaren
tillbaka!

M.A.C. Black Orange
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U17 laddar inför match.

Max Johnsson, målvakt i U17, med en utspark. (I förgrunden syns även Nisse Thelander). Fun fact, Max Johnsson är kusin med förre
HBK-målvakten Karl-Johan Johnsson.

Oliver Hintsa i U19-laget.

En bra säsong
för HBK Akademi
HBK:s akademiverksamhet har haft ett riktigt fint 2018. Både U19 och U17
tog sig till höstens slutspel och U19 vann dessutom vårserien.
TEXT CHRISTIAN ALBINSSON FOTO ESTRID WAGERSTEN

VÅRSÄSONGEN BLEV lyckad för
både U17 och U19. U17 kom på en fin
femteplats och kvalificerade sig därmed till höstens slutspelsserie. Efter
en vårsäsong med sex vinster, fyra
oavgjorda matcher och tre förluster
summerades en bra start. Noterbart
är att HBK kryssade mot serievinnarna Helsingborg och i det prestigefyllda hallandsderbyt mot Falkenbergs FF vann HBK med 2-0.
FÖR U19 BLEV vårsäsongen i Allsvenskan Södra en veritabel succé.
Laget, som tränas av Johan Bergström, slutade på förstaplats, med
tio vinster, ett kryss och två förluster
– före storlag som Malmö FF och BK
Häcken.
– Det var en väldigt bra prestation
och kanske lite överraskande efter-

Det har
varit
en bra
säsong
och vi
ser ljust
på framtiden

som vi hade många 19-åringar som
redan har etablerat sig i Superettan
och därmed spelade med ett ungt
U19-lag under säsongen, konstaterar
Johan Bergström som utöver att
leda U19 också är ansvarig för
akademin i HBK.
NÄR DET VAR dags för slutspelsserien gick det lite tyngre för U17laget. U17 upplevde en tung, men
lärorik, höstsäsong och lyckades
skrapa ihop nio poäng på 13 spelade
matcher. U17 har varit en väldigt fin
grupp spelare under hela säsongen
men led i några av höstens matcher
av lite ineffektivitet.
– Spelet och spelarna blev bättre
och bättre ju längre säsongen gick,
men hade laget utnyttjat några målchanser ytterligare hade resultatet

också varit ett annat. Det viktigaste
var dock att få väldigt fina och tuffa
matcher för att ta nästa kliv i utvecklingen, analyserar Johan Bergström.
U19-LAGET FORTSATTE s pela bra
även under hösten och kom till
slut på en finfin femteplats i slutspelsserien, med åtta vinster på 13
matcher.
– Höstserien var väldigt jämn och
vi tappade några poäng på bortaplan
för att vara i topp även i slutspelsserien. U19-killarna har dock inte
förlorat en hemmamatch i landets
högsta serie sedan 6 maj 2017, en svit
som vi förlängde genom några väldigt starka matcher på hemmaplan
mot välmeriterade motståndare,
säger Johan.
Både U17 och U19 spelade Liga-

cupens slutspel under den tidiga
vårsäsongen, men lyckades inte ta
sig vidare till finalspel. Under
höstens gruppspel gick det desto
bättre för U17, som vann sin grupp
efter idel storsegrar och kommer få
spela slutspel våren 2019. Även
HBK:s U19-lag har spelat Ligacupens
gruppspel. När två av tre matcher
var spelade ledde HBK gruppen
inför gruppfinalen mot Trelleborg.
ÄNNU ETT KVITTO på att HBK:s
akademiverksamhet ligger i framkant är att 15 av spelarna som varit
med i truppen för HBK:s herrlag
kommer från HBK:s akademi- och
ungdomsverksamhet.
– Det har varit en bra säsong och
vi ser ljust på framtiden, summerar
Bergström.
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Eloh&Co Reklambyrå AB
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Närproducerad kyckling
•Garanterat trygga & livsmedelssäkra produkter
•Som en av få producenter på marknaden,
tillsätter vi inte något extra vatten i kycklingen

Fabriksförsäljning

•Du hittar oss hos handlare och på restauranger
där kvalitet och smak går först

PÅ FREDAGAR ÄR DÖRRARNA ÖPPNA FÖR DIG SOM
VILL KÖPA LOKALT PRODUCERAD KVALITETSKYCKLING.

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.

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

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

DETTA ÄR EN ANNONSBILAGA FRÅN HALMSTADS BK

16

HBK LIVE

NM STYL ES I SAMA RB ETE MED HBK

NYTÄNKANDE & KVALITET

VI PÅ NM STYLES HAR EN GLÖDANDE
PASSION FÖR DET VI GÖR, MED ÖVER
18 ÅRS ERFARENHET INOM FRISÖRYRKET
ERBJUDER VI PROFESSIONELL SERVICE
SOM NI SENT KOMMER GLÖMMA.
SKAPA ÄR VÅRT MOTTO, VI SKRÄDDARSYR
FRISYREN EFTER ANSIKTSFORM,
STIL OCH LIVSSTIL.

VI LYSSNAR OCH MÖTER DINA
ÖNSKEMÅL PÅ BÄSTA SÄTT!
BOKA TID! 035-13 30 30
B R O G ATA N 3 3 C , 3 0 2 9 5 H A L M S TA D
BESÖK GÄRNA NMSTYLES.SE
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”Jeppa” satte positiva
avtryck i Bollklubben
En backfriskus som satte positiva avtryck i HBK är Jesper Mattsson. Han är den sympatiske gotlänningen som under
debutsäsongen i Halmstads BK blev cupmästare 1995 och senare även SM-guldmedaljör, landslagsman och värvad till
Premier League-klubben Nottingham Forest. Idag jobbar ”Jeppa” som konsultchef i bemanningsföretaget Effektiv
i Halmstad. Fotbollen följer han bland annat genom 15-årige sonen Jamie, målvakt i ett av HBK:s ungdomslag.
TEXT KENT JOHANSSON FOTO BILDBYRÅN

1

Vilket är ditt bästa
minne från din tid
som aktiv i HBK?

Jesper Mattsson

– Jag hade förmånen att komma till
klubben i rätt läge, laget var på uppgång och vi hade många unga och
duktiga men också erfarna spelare,
som hade vinnarskalle. Cupguldet
kändes stort och gav oss den plats
i Cupvinnarcupen som ledde till de
klassiska mötena med Parma, som på
den tiden innehöll flertalet världsspelare. Parma-matcherna är oförglömliga.

2

Din egen landslags
karriär blev kort?

– Ja, det blev bara en landskamp,
Island på Råsunda, 1985. Jag blev
uttagen till ytterligare två lands
kamper men fick ingen speltid.

4

Hur högt värderar du
SM-guldet 1997?

– Högt, naturligtvis. Det var en stor
händelse, inte minst för en kille som
mig, från Gotland. Vi hade ett rusk
igt bra lag och jag fick nöjet spika
slutsiffrorna till 3-0 i guldmatchen
hemma mot Ljungskile. Då var det
fest!

5

Ålder: 50
Familj: Sonen Jamie, 15
Bor: Halmstad
Yrke: Konsultchef, rekryteringsoch bemanningsföretaget Effektiv
Fritiden: Är med i en träningsgrupp två dagar/veckan, padel
och längdskidåkning
Klubbar, som aktiv: Visby/Gute,
Gefle IF, BK Häcken, Halmstads
BK, Nottingham Forest, IS Örnia

Bästa medspelarna?

– Ljungan (Fredrik Ljungberg)
var lysande men andra viktiga kugg
ar och inte lika omskrivna var Hacke
(Tommy Andersson), Turbo (Magnus Svensson) och (Torbjörn)
Arvidsson som banade väg för ungdomarna, Niclas Alexandersson och
Niklas Gudmundsson, för att nämna
några.

3

Smeknamn: Jeppa

Vad har fotbollen
betytt för dig?

– Mycket. Jag har mycket att tacka
fotbollen för, som bland annat gett
mig ett socialt nätverk. Jag hade turen att alltid vara ordinarie i mina
lag, fick alltid spela. Och då flyter
det på. Är man inte bland de elva
och ingen vet vem man är, då kan
det säkert vara tyngre. Nu har jag
bott i Halmstad i mer än 20 år.

Meriter: SM-guld 1997, cupguld
1995, 1 A-landskamp, 101
allsvenska matcher, utlandsproffs i Nottingham Forest
Detta visste du (kanske) inte
om Jeppa: Är utbildad till kock
Bandagerad efter
segern mot AIK
i Scandiacupen 1995.

6

Vad hände
i Nottingham?

– Jag blev värvad i ganska hög ålder.
Forest betalade HBK drygt tre
miljoner kronor. Någon skojade och
sa att jag var ”Sveriges dyraste
30-åring”. Men jag var sugen på spel
i Premier League och tog chansen.
Tyvärr blev jag skadad redan i andra
matchen, punkterad mjälte, och borta i två månader. Vi åkte ur högsta
serien och i sista träningsmatchen
säsongen därpå, kraschade höger
knät och efter det kom jag aldrig
tillbaka i de större sammanhangen.
Vi bodde kvar i England till 2001.

7

Hur var tiden i Forest?

– Det var ett äventyr. Jag träff
ade människor som jag fortfarande
har kontakt med, så är det även med
tidigare lagkompisar från mina
svenska lag. Under min tid i Forest
hade jag tränare som Ron Atkinson
och David Platt. Han som värvade
mig heter Dave Bassett, legendarisk
manager för Wimbledon.

8

9

– Nä, egentligen inte. I så fall skulle
jag velat testa på högre nivå, men det
hade inneburit att jag måste vara beredd att flytta och det är jag inte då
jag är rotad i Halmstad med Jamie,
som jag varit tränare för i HBK:s
ungdomssektion. Jamie är målvakt
och det känns bra, då slipper han bli
jämförd med farsgubben…
Jag jobbar idag som konsultchef
i Effektiv AB ihop med bland andra
Per ”Texas” Johansson och några
andra före detta fotbollsspelare, som
Mathias Svensson och Håkan Mild.
Jag sysslar med bemanning där
vi har anställda medarbetare som
vi med kort varsel kan hyra ut till
företag som behöver arbetskraft.
Tidigare har jag sysslat med samma
uppdrag inom Lernia och även
jobbat som säljare/inköpare på
Stena Recycling AB.

– Jadå, ser de flesta hemmamatcherna live och bortamatcherna på tv.
Tyvärr har laget inte haft riktigt
önskvärd kvalitet och på det hela
taget varit för ojämna, varvat bra
prestationer med bottennapp.

Har du aldrig funderat
över en egen tränar
karriär/vad gör du idag?

Sveriges
dyraste
30-åring

Följde du HBK:s
matcher i Superettan
och vad tror du om 2019?

10

Har du kontakt
med några av dina
gamla lagkompisar?

– Jajamensan, Fidde (Fredrik
Andersson), Rosén (Micke), Hacke
men också Micke (Svensson) och
Håkan (Svensson) är några av dem
som jag träffar ganska ofta. Jag har
haft förmånen att lära känna många
människor, även utanför fotbollen,
och är tacksam över den vänskapen.

11

Hur firar du julen?

– Jamie och jag åker hem till
ön och firar traditionsenligt med
min mamma Anita i Visby.

DETTA ÄR EN ANNONSBILAGA FRÅN HALMSTADS BK
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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
Bergsgatan 26 • info@capiomovement.se • 035-17 43 15

r dig som
fö
r
e
d
a
n
re
p
e
tr
n
Hela kedjan i e
företagare

ller
e
e
r
a
g
g
y
b
,
e
r
a
villaäg

Bygg&Anläggning • Industri&Lager • Miljö&Avfall • Hem&Trädgård
Bra på mycket! 035 17 18 19 • eliaexpress.se

VÄNTA INTE
FÖR LÄNGE,
SÖK DIREKT FÖR
EN BEDÖMNING
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Shoppen hittar du på hbk.se eller på intersport.se
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Ivo Pekalski, Alexander Berntsson och Marcus Mathisen bjöd på lässtund och lite fotbollstricks på Vallås bibliotek.

HBK

läsning

Det är en tisdag i november. Klockan är tio över tre och på biblioteket på Vallås
har flera barn strömmat in. I ett litet hörn, omgivna av bokhyllor och hundratals böcker,
sitter Marcus Mathisen, Alexander Berntsson och ett tiotal barn och läser tillsammans.
I ett annat rum läser Ivo Pekalski för ytterligare ett gäng.
TEXT & FOTO ESTRID WAGERSTEN

HBK-SPELARNA TURAS om att
läsa och de barn som vill får också
prova på att läsa högt. Så småningom
samlas alla i en smal korridor. Flera
bollar rullas ut på golvet. Barnen får
prova på att passa varandra, eller
skjuta skott mot ett osynligt mål.
Alexander Berntsson trixar med bollen, barnens ögon blir stora som tefat
och biblioteket fylls av skratt och bus.
Timmen lider mot sitt slut. Barnen
samlas i ett led, får med sig varsin
bok hem och tre bokmärken. Alla
som vill kan få sina bokmärken signerade av spelarna. Det räcker inte
med en autograf, barnen ställer sig i
kön flera gånger om för att få sina
bokmärken, böcker – ja till och med
armar signerade.

Det här
är det
bästa
i världen,
att träffa
riktiga
fotbollsspelare

– Det här är det bästa i världen, att
träffa riktiga fotbollsspelare, utbrister ett av barnen.
– Som läser! Fotbollsspelare som
läser, tillägger Ivo Pekalski.
SATSNINGEN ÄR EN del av Lässpelet, ett samarbete mellan HBK, Sisu
och biblioteken i Halmstad.
– Lässpelet är ett projekt som vill
locka till läsglädje och som kombinerar skola, idrott och fritidsläsning.
Det är ett projekt där vi jobbar med
manliga läsande förebilder och vill
genom favoritsporten locka barnen
till att upptäcka läsglädjen, förklarar
bibliotekarien Annika Stattin.
Förutom lästräffar har biblioteken
varit närvarande på Örjans vall under

säsongen, och haft ett minibibliotek
vid Kids Corner. Dessutom vill HBK
uppmuntra ungdomarna till att kombinera fotbollen med läsning och
skola – och Kombihallen har blivit ett
ställe där ungdomarna både kan spela fotboll, plugga och läsa.
– Vi har träffat många positiva
barn. De kan läsa hur knackigt som
helst, men när en fotbollsspelare sitter där vågar barnen gå fram och läsa.
Vi har bara fått positiv respons, även
när vi varit på Kids Corner och delat
ut böcker. Många föräldrar kommer
fram och säger att det är viktigt och
roligt, säger Annika Stattin.
FRAMÖVER HOPPASAnnika att
projektet kan utvecklas ännu mer.

– Jag hoppas vi kan fortsätta med
lästräffar och bibliotekens närvaro på
Örjans vall och att vi kan utveckla
samarbetet med Kombihallen. Läsningen ger så många fördelar som du
till exempel kan använda för att bli en
bättre fotbollsspelare. Jag tror det är
utvecklande för spelarna att få träffa
barnen. Jag skulle vilja anordna läger
med läsning och fotboll och
kanske bjuda in någon författare
som skrivit fotbollsböcker. Jag
hoppas även att vi kommer igång
med aktiviteter i Kombihallen och
att vi får in damlaget i verksamheten.
Det hade varit roligt, säger hon.
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HBK lanserar
”Värdskap Kombi”
”Värdskap Kombi” är en del av det projekt som HBK initierat tillsammans med biblioteken
i Halmstad, Sisu och IFK Halmstad – finansierat av Allmänna Arvsfonden.
TEXT CHRISTIAN ALBINSSON FOTO ESTRID WAGERSTEN

HBK ÄR MEDVETNA om att spelare
liksom barn och ungdomar i allmänhet behöver fokusera på hälsa och
idrott, men samtidigt är det också
viktigt att klara skolan. Därför har
”Värdskap Kombi” iscensatts, ett
projekt som ska öka läslusten och
motivera till studier och samtidigt
ge mötesplatser för ungdomar.
”Värdskap Kombi” är en fysisk plats
i Kombihallen där man kan studera
och få sig ett mellanmål före träningen.
– Kombihallen är den plats där det
rör sig flest HBK-spelare. Tidigare
har det inte varit så stor närvaro och
det har framförallt inte funnits ett
värdskap – spelarna har tränat och
sedan försvunnit från hallen, berättar Anders Klingmyr, HBK:s ordförande.
HBK INSÅG DETTA problem och
ville göra Kombihallen till en mötesplats – och till en större del av HBKfamiljen. Samtidigt är det inte bara
HBK-spelare som rör sig i Kombihallen, utan spelare från många andra

mellanmål till barn och ungdomar
för en billig peng, så de får i sig något innan de ska träna. För HBK är
det viktigt att uppmuntra ungdomarna till ett nyttigt och hälsosamt
mellanmål, fortsätter han.

Anders Klingmyr, ordförande i HBK.

lag och föreningar. Därför var det
viktigt för HBK att skapa något för
alla – inte bara för HBK.
– Rent konkret har vi anställt en
person som är på plats tre dagar i
veckan under de mest träningsintensiva tiderna. Dels för att vara närvarande på plats, men också för att
vara behjälplig för lagen och skapa
en trygghet för barn och ungdomar
som kommer direkt från skolan till
Kombihallen, berättar Anders.
– Vi har också öppnat ett café, som
kallas för Kombicaféet där vi erbjuder

VÄRDSKAPET VIDKombihallen
var en nödvändig åtgärd, menar
Klingmyr, eftersom stora delar av
HBK är där varje dag. Värdskapet
har tagits emot väldigt positivt från
alla håll. Det är uppskattat av både
barn, ungdomar och föräldrar.
– Värdskapet skapar också en
trygghet från föräldrarnas håll. Har
vi närvaro på plats så ökar det tryggheten över lag runt Kombihallen, säger Alice Midbratt, eventansvarig på
HBK.
TANKEN I FRAMTIDEN är att värdskapet ska fortsätta att utvecklas.
HBK sitter i diskussioner med Högskolan i Halmstad för att se om man
kan ha studenter på plats som ordnar läxhjälp och tar ett ansvar för
alla barn och ungdomar som är där.

Värdskapet
skapar också en
trygghet från
föräldrarnas håll.
Har vi närvaro på
plats så ökar det
tryggheten över lag
runt Kombihallen
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DEN SJÄLVKLARA
LEDAREN.
HELT NYA BMW X5.
PREMIÄR DEN 24 NOVEMBER.

En ledare som inte behöver rätta in sig i ledet: helt nya BMW X5. Rakryggad,
kraftfull och elegant. Utrustad med den senaste tekniken för högsta kördynamik
på alla underlag vet X5 vart den är på väg. Och hur man kommer dit först.
Läs mer eller boka provkörning på bmw.se/X5

Bendt Bil AB

BMW X5. Förbrukning vid blandad körning 6,0–8,8 l/100 km, CO2-utsläpp 158–200 g/km, miljöklass EU6. De
angivna CO2-värdena är kalkylerade för att korrelera med NEDC-körcykeln.

Kristinehedsvägen 13, HALMSTAD
Tel: 035-104050
Mån-Fre: 09:30-18:00Lör: 10:00-13:00
www.bendtbil.se

UPPLEV FRAMTIDENS
MOBILITET.
Bendt Bil AB

Kristinehedsvägen 13, HALMSTAD
Tel: 035-104050
Mån-Fre: 09:30-18:00Lör: 10:00-13:00
www.bendtbil.se

BMW X5. Förbrukning vid blandad körning 6,0–8,8 l/100 km, CO2-utsläpp 158–200 g/km, miljöklass EU6. De angivna CO2-värdena är kalkylerade för att korrelera med NEDC-körcykeln.

BMW HAR STÖRST URVAL
AV LADDBARA BILAR.

Bendt Bil AB

Kristinehedsvägen 13, HALMSTAD
Tel: 035-104050
Mån-Fre: 09:30-18:00Lör: 10:00-13:00
www.bendtbil.se

BMW X5. Förbrukning vid blandad körning 6,0–8,8 l/100 km, CO2-utsläpp 158–200 g/km, miljöklass EU6. De angivna CO2-värdena är kalkylerade för att korrelera med NEDC-körcykeln.

HÅLLBAR FRAMTID.

MER ÄN EN ELBIL.

BMW i3 COMFORT EDITION.

På BMW har miljöfrågor varit i fokus under många år nu, och
det är en fråga som bara kommer bli viktigare, därför fortsätter
vi att ta ett helhetsgrepp om miljöarbetet. Det har resulterat i
banbrytande teknik, fabriker drivna av vindkraft och sopgaser, elbilar, plug-in hybrider och massor av nya idéer om
vad hållbar mobilitet kan innebära de närmaste åren.

BMW i3 är utvecklad med tanke på hållbarhet hela
vägen, i hela livscykeln. Till materialval som naturﬁbrer,
återvunnen plast och naturligt garvat skinn som ger
precis samma känsla av kvalitet och omsorg om detaljer
som du förväntar dig av en BMW.

Pris från 384.500 kr ex. miljöbilspremie
Förmånsvärde från 2.233 kr/månad
Företagsleasing från 4.244 kr/månad

Bendt Bil AB
Kristinehedsvägen 13, HALMSTAD
Tel: 035-104050
Mån-Fre: 09:30-18:00Lör: 10:00-13:00
www.bendtbil.se

BMW i3 Comfort Edition. Effekt: 184hk, 270 Nm vridmoment.
Räckvidd elektrisk drivning: 20 mil. Energiförbrukning: 14,3 kWh/100km.

Alltid med BMW Fri Service i 3 år/8.000 mil. Förmånsvärdet är beräknat
netto baserat på 50 % marginalskatt. Bilarna på bilderna kan vara extrautrustade.
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STIGS VÄNNER PRESENTERAR MIDROC ELECTRO
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 är viktigt att stötta de
lokala idrottsföreningarna”
Sandblads Elektriska
har blivit Midroc
Electro, men engagemanget för den lokala
idrotten har inte minskat för det – snarare
tvärtom.
– Idrotten ger ungdomar en bra fostran
och utvecklande sysselsättning, konstaterar
platschefen Morgan
Sandblad.
TEXT CECILIA ERIKSSON
FOTO PRIVAT

MIDROC ELECTRO ÄR Sveriges
ledande elteknikföretag med 160
anställda i Hallandsregionen och
2 000 anställda över hela landet.
– Vi jobbar brett inom el, entreprenad med allt ifrån fastighets- och
industriautomation, service och
underhåll, säkerhet i form av larm
och passagesystem till solceller och
infrastruktur för laddning till elbilar
för att nämna några delar, berättar
Morgan Sandblad.
TIDIGARE VAR HAN vd för Sandblads Elektriska, ett företag som han
själv grundat och arbetat med i över
25 år. När Midroc knackade på dörren
och presenterade nya möjligheter såg
han chansen till en naturlig sammanslagning.
– Redan innan vi slogs ihop med
Midroc Electro imponerades jag över
deras strategi och sätt att arbeta med
kunder. Det låg i linje med hur jag
ville utveckla mitt bolag. En sammanslagning kändes spännande och
utvecklande.
Hittills har det varit ett lyckat drag.
– Det går bra, vi växer med bibehållen lönsamhet, berättar Morgan.
JUST NU HAR Midroc Electro, utöver löpande serviceuppdrag för
kommunala bolag, fastighetsbolag
och industrier, en del större entreprenadprojekt tillsammans med
byggföretag. Bland annat är de in-

Sandblads Elektriska är numera Midroc Electro och trummar på bättre än någonsin. På bilden syns Morgan Sandblad.

blandade i projektet med "Lundgrens trädgårdar" som ska mynna ut
i 250 nya lägenheter i Halmstad.
– Utöver det har de också ett antal
bostadsprojekt i bland annat Båstad
och andra nybyggen av lager, butik
er och kontor i Halmstad där vi utför
elentreprenaden.
På vilket sätt är ni engagerade
i HBK?
– Vi är engagerade som sponsor
och är med i nätverket "Stigs Vänner". Nätverket är uppfört från HBK
för att stärka det lokala näringslivet.
I nätverket knyter man kontakter
och delar med sig av erfarenheter –
och snackar fotboll naturligtvis!

Vad ger det er att sponsra HBK?
– För mig personligen som
företagare så vill jag stärka det
lokala näringslivet och skapa fler
arbetstillfällen. Som en del i detta
tycker vi att det är viktigt att stötta
de lokala idrottsföreningarna, som
inte minst bland ungdomarna tidigt
bygger den samarbetskultur och
gemenskap som är så betydande för
oss på Midroc. Det knyter an till
vår slogan som är "Together to get
there".
Har du något eget HBK-minne
att dela med dig av?
– Mitt starkaste minne är från när
jag var en liten kille, då Roy Hodg-

Det går bra, vi växer
med bibehållen
lönsamhet

son tog upp HBK till vinst i
Allsvenskan, från att de med nöd
och näppe hade hängt sig kvar. Det
sitter kvar än trots att det hände när
jag inte var äldre än fem eller sex år
gammal.
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HBK LIVE

VI TACKAR

ALLA VÅRA SPONSORER
FÖR FINT ENGAGEMANG
UNDER SÄSONGEN

S T I G S VÄ N N E R
H B K A F FÄ R S N ÄT V E R K

