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Ingen utmaning
är för stor
Med ett gediget arbete och god
laganda är inget omöjligt

Men under ledning av U19-tränaren Johan

Bergström levererade laget stort. 

För klubbledningen  flyttades fokus snabbt till att

stoppa smittspridningen och se över säkerheten för

alla verksamma -  och ännu en gång kunde klubben

bevisa att inga utmaningar är för stora. Med

erfarenhet och samspel och stöd av hängivna

supportrar kunde man upprätthålla kvalitet i spelet

och se till att inga fler blev smittade. 

Strax innan Covid-19 gjorde entré hamnade HBK i

centrum för en het debatt om rasism efter att en av

klubbens spelare uttryckt sig olämpligt mot en

motspelare under match.
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- Ett sådant sätt att uttrycka sig på anser vi vara

fullständigt oacceptabelt i alla samman-hang och

situationer. Vi tar som klubb och som en del av

fotbollen och samhället kraftfullt avstånd från detta,

konstaterade ordförande Pelle Nilsson i en

kommuniké. Spelaren i fråga blev efter ett beslut av

SvFF avstängd från fyra matcher. 

Utöver detta genomfördes även en försäljning av 

klubbens skyttekung Rasmus Wiedesheim-Paul till

norska Rosenborg. Intäkterna från försäljningen

hjälper till i ett ekonomiskt pressat läge.

Vi håller i och vi håller ut. Tillsammans tar vi oss

igenom allt. 

Hösten kom till Halmstad med  starka motvindar

och turbulenta prövningar. Ett tajt spelschema,

sluttampen på säsongen för damlaget, på-

tryckningar från olika håll och hårt arbete med den

dagliga driften kantades av att delar av herrtruppen

och i stort sett hela ledarstaben drabbades av Covid-

19. 

Inför matchen mot Ljungskile SK blev man

tvungen att tänka om och tänka nytt.  Inte utan viss

oro gjordes justeringar i både trupp och ledarstab. //Halmstads BK



HBK3 ORDFÖRANDE HAR ORDET
DETTA ÄR EN ANNONSBILAGA FRÅN HALMSTADS BK

HBK LIVE

Ful l  fart  f ramåt!

// PELLE NILSSON
Ordförande 

i Halmstads BK

DET VAR ETT TAG sedan vi gav ut HBK Live men

nu är det äntligen dags att skriva några rader och få

möjligheten att nå ut till er alla. Jag vill börja med

att blicka tillbaka på föregående år, tillika mitt första

år på posten som ordförande i HBK. 

2019 blev ett år med massor av nya lärdomar och ett

antal sömnlösa nätter med en blandning av avgående

klubbchef och styrelseledamöter och en ekonomi som

lämnade mycket i övrigt att önska. Men vi tog oss

igenom det året med hjälp av alla tänkbara krafter som

fanns tillgängliga i och runt klubben. Vi vill passa på att

rikta ett stort tack till våra intresseföreningar som gjort

en otrolig insats och varit ett stort och starkt stöd under

året.

DET AVGÖRANDE för att HBK skulle leva vidare var

att vi fick skakat liv i vårt riskkapitalbolag och att det

faktiskt finns ett antal goda medborgare med ett stort

HBK-hjärta som valde att investera så att vi i stort sett

gick i mål med vad vi hade föresatt oss. En annan viktig

faktor under den extremt ansträngda situationen var

försäljningen av Kombihallen som gav oss möjligheten

att kunna se ljuset i tunneln och fick oss att lyfta blicken

och se att det otroligt nog fanns en möjlighet att rädda

klubbens framtid. Med det sagt så kom vi i mål med ett

blygsamt överskott i HBK Elitfotboll AB och kunde

rädda vår elitlicens.

Då trodde kanske många att faran var över, men det var

faktiskt då arbetet började med att försöka få ihop en

budget för 2020 och det fick tyvärr bli en extremt brutal

historia.

I denna kostnadsjakt blev resultatet att dra ner vår

marknadsavdelning till ett mindre antal säljare. Ett

exempel på detta är att HBK och Glenn Silverholt efter

elva år gick skilda vägar i mars. Senare under 2020 har

även Per "Texas" Johansson lämnat klubben.

Vi vill passa på att tacka Glenn för de elva år han har

tjänstgjort för klubben både som styrelseledamot och på

marknadsavdelningen. Även till Texas vill vi framföra

ett stort tack både som spelare och säljare under de åren

som han har tjänat HBK. Vi önskar de båda lycka till i

framtiden!

Mot bakgrund av rådande svåra ekonomiska situation så

har möjligheten att ersätta samtliga vakanser på tjänster

utanför fotbollsplanen varit en utmaning men efter ett

antal bortfall så beslutades att rekrytera. En som kom

från den gröna mattan som ytterback till en mer central

roll på kansliet var Jesper Westerberg. Han gör

verkligen det med den äran och förtjänar en klapp på

axeln. Bra jobbat Jesper!

Rebecka Wik fick vi förmånen att lära känna tidigt i år

då hon klev in i rollen som marknads- och

eventkoordinator. Hon har kommit in med ny energi och

med nya friska idéer och ser bland annat till att våra

sociala projekt lever och utvecklas. Ett bra exempel på

detta är Lässpelet. I kölvattnet på den uppmärksamhet

projektet väckte fick vi medverka i Sveriges Televisions

kulturprogram Babel på bästa sändningstid där Samuel

Kroon och Alexander Berntsson läste med barnen och

spelade fotboll. Denna typ av arbete är mycket viktigta

framöver och vi är glada att vi har Rebecka på plats för

att ratta dessa projekt.

Matz Tamsje, som är vår klippa i det dagliga har fått

ytterligare en viktig roll i samband med vårt nya

matchprotokoll i relation med omtalade pandemi.

Avslutningsvis vill vi passa på att ge en eloge till

samtliga på kansliet som med minimala resurser men

med ett stort engagemang sett till att HBK fungerat det

senaste året. Starkt jobbat!

COVID-19 - ”Det började som en skakning på nedre

däck” men blev så småningom en pandemi av slag som

fick en otrolig påverkan på vår verksamhet liksom

samhället i övrigt. Samtidigt blev effekten att i princip

all sponsring och försäljning dog ut på mindre än en

vecka i mitten av mars.

Vi fick som bekant skjuta upp starten på serien och i

skrivande stund får vi fortfarande inte ta emot någon

publik även om man ifrån myndigheternas sida

diskuterar nu för fullt om det blir 50 eller 500 eller något

annat. Det vi med största säkerhet vet är att vi lever i en

tid av total ovisshet och tyvärr inte kan påverka

omständigheterna i någon större utsträckning utan vi får

arbeta utifrån tesen dag för dag.

DEN SOM KAN SITT HBK förstår att utan publik och

utan våra normala intäkter så lever vi i en tuff

ekonomisk tillvaro. Men vi drar oss fram så sakteliga

och i det här är vi ju inte ensamma även om det är en

klen tröst i sammanhanget. Vi fortsätter vår strävan att

balansera vår ekonomi och en som verkligen står på

barrikaderna för detta är allas vår Mikael Kaller. Utan

hans engagemang och idoga insats hade vi stått oss slätt.

Denne Kaller slänger sig mellan ekonomi och

klubbchefsuppgifter i det dagliga och körde

ekonomifunktionen efter det att Anna-Lena Thur

Ekström hade slutat och såg till att det fanns beredskap

och någon på denna stol innan Mats Nilpe klev in på

kansliet den 1 september. Vi hälsar Mats hjärtligt

välkommen till HBK.

När detta skrivs är vi lite drygt halvvägs i Superettan

och vi kan med stor glädje konstatera att Magnus

Haglund visade sig vara rätt man för jobbet. Så här

långt krigar vi i toppen av serien och har genomfört

första halvan med mersmak. Grabbarna ihop med

tränarstaben har verkligen visat att hårt arbete och en

härlig kämpaglöd lönar sig.

Damlaget fick genom en vakans en glädjande plats i

division 1. Med den namnkunnige Fredrik "Fidde"

Andersson vid rodret så får vi se vart vi kan hamna i

slutändan. Covid-19 fick även här en stor påverkan

eftersom det blev en enkel serie vilket gör allting mycket

svårare. 

Vår akademi trummar på och fick ett fortsatt

erkännande med högsta betyget man kan få - 5 stjärnor.

Jag vill rikta ett stort tack till våra strävsamma

ungdomstränare som gör ett fantastiskt jobb och vi kan

se framtiden an med stor tillförsikt och ser till att det

finns en återväxt och en framtidstro.

Nytt för i år är HBK Padel. Denna enormt populära

sport passar väl in i vår verksamhet och gör att vi

förhoppningsvis kan få in fler medlemmar. Här har vi

dessutom fått in lite nya sponsorintäkter.

Vi har nu arbetat en bit in i 2020 med en för året ny

styrelse som kom in med inslag av både rutin, tradition,

brett kunnande och ungdomlig entusiasm. Det bäddar

för vår målsättning att komma tillbaka där HBK en gång

har varit, samtidigt som vi skall bygga ett nytänkande

kring varumärket.

Så här långt in på det första året på detta decennium så

kan vi summera att det hittills har varit ett märkligt

sådant men kan kanske också så småningom bli ett

mycket trevligt sådant, vem vet?

Det ska bli spännande att få förmånen att få följa detta

på nära håll. Vi hoppas att ni som gillar HBK stöttar oss

även i dessa tider även om ni inte har möjligheten att  få

vara på plats på Örjans Vall. Vi behöver er och ert stöd

mer än någonsin!





– JAG KOM TILL en trupp med många bra

spelare, men med ett stukat självförtroende.

Resultaten hade tärt och tagit på många. Det är

lätt att tappa glädjen när man hela tiden känner att

man inte får förlora, säger Haglund och fortsätter:

– För mig handlade det om att visa en tydlig

riktning. Vi tränar så här, vi spelar så här och

sedan får vi leva med det som blir. Klart och

tydligt, säger han.

För Haglund, som såg sin första HBK-match med

pappa Kurt i juni 1979 på ett soldränkt Örjans vall

med 13000 åskådare, kändes det i hjärtat att

komma hem till HBK. Ironiskt nog var det

Elfsborg som Bollklubben mötte den

sommareftermiddagen.

– Att jag skulle bli manager för båda de klubbarna

känns väldigt speciellt. Men det var bara positiva

känslor att ta över HBK. Det kändes rätt i hjärtat,

säger han.

– För mig är det här mer än ett jobb. Det är ett kall

där jag lägger ner hela hjärtat och hela min själ.

Jag vet vad HBK betyder för folk, jag är ju en

produkt av den här miljön själv.

Därför ville han hela tiden hålla sig till HBK:s själ

och grund. Det kollektiva 4-4-2, det hårda arbetet,

den aggressiva press som var adelsmärket redan

guldåren 1976 och 1979.

Utmaningen inför säsongen blev att börja serien

som man avslutade den ifjol, även om det nu var

ett tag sedan. Den uttalade målsättningen att nå

Allsvenskan får stå tillbaka och fokus ligger

istället på prestationen.

 – Vi fokuserar på att bli bättre varje dag och att

använda vardagen väl. Vi går upp den dagen vi är

redo och det finns ingen mening med att gå upp

om vi inte skapat förutsättningarna för att hänga

kvar, säger Haglund.

- Det är ett väldigt speciellt år med Corona vilket

gjort att vi startade först i juni och ska avgöra

hela ligan på sex månader. Dessutom spelas

många matcher i november och vi spelar  till och

med in i december.

- Ska vi göra någon summering av första halvan

så kan man säga att vi är stolta över det vi har

gjort hittills men, för att citera vår gamla

stadsminister Göran Persson, så är vi stolta men

inte nöjda. Förhoppningsvis kan vi också vara

det när vi spelat 30 matcher men det återstår att

se. Det här är en tuff serie och varje  match är ett

krig. Det gäller att vara på och klar inför varje

uppgift. Defensivt har vi varit starka. Vi har ett

kollektivt, stenhårt arbete och alla är väl

förberedda inför träningarna,. Truppen och

ledarna har ett stort HBK-hjärta, konstaterar

Haglund. 
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Varje match är en kamp

Jag kom till en
trupp med

många bra
spelare, men

med ett stukat
självförtroende

Magnus Haglund är en god väg in på sitt första hela år som manager för herrlaget. Han drog upp ett stukat
HBK ifjol och även om det inte räckte hela vägen fram så avslutade man säsongen på ett lysande sätt.

TEXT David Axelsson och Rebecka WIk
FOTO Bildbyrån



Samuel Kroon

Han är HBK:s nye
Kroonjuvel

När HBK sökte en hårt jobbande, offensivt skicklig yttermittfältare fann
man honom till slut i en Stockholmskille uppe i Umeå.

Redan på försäsongen i vintras var Samuel Kroon, 23, på väg att bli
en av supportrarnas stora favoriter och nu har han siktet inställt på

att fortsätta imponera.
– Jag är här för att leverera för laget, säger HBK:s nummer 11.

TEXT David Axelsson och Rebecka Wik
FOTO Bildbyrån

NÄR HBK FICK upp ögonen för Samuel Kroon

hade han kämpat och slitit sig fram till en plats i

Umeå FC, ett topplag i division 1 som också

skulle visa sig ta steget upp i Superettan. För

karriären har aldrig gått så där spikrakt – Samuel

Kroon har aldrig fått något gratis.

Magnus Haglund, manager för HBK, fick tips om

Samuel Kroon av förre HBK-spelaren Pelle

Ohlsson, mest känd som mångårig tränare i Gefle

IF. Han har också hyllat Kroons professionalism.

– Jag tror det kommer därifrån. Eftersom jag

alltid haft det inre drivet och inte kunnat se mig

syssla med något annat än fotboll så har jag fått

se till att optimera det jag har i varje läge. Därför

är jag också intresserad av helheten, med träning,

kost och vila. Jag gör allt för att utvecklas varje

dag, säger Kroon.

Kroon hade mycket emot sig. Han var både född

sent på året, 28 november för att vara exakt, och

liten till växten.

– Jag har alltid varit bra på fotboll och var en av

de bättre i området där jag kom ifrån, men det var

tuff konkurrens och även om jag var topp 50 så

hade jag det tufft.
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SAMUEL KROON
YTTERMITTFÄLTARE

 – Jag var liten, långsam och svag. Ofta brukar man

kanske vara lite kvick om man är liten, men jag var

verkligen seg. Men jag älskade fotboll och för att

överleva där ute fick jag jobba med teknik och

spelförståelse. Den kampen ger mig så mycket idag,

när jag också har fysiken. Jag har verkligen jobbat

hårt, säger han.

  

Visserligen har han alltid haft fallenhet för fotboll,

men att ta sig genom nålsögat är inte lätt. Inte minst

i Stockholm där det kryllar av talanger. Kroon kom

ett par steg på vägen till stadslaget, men nådde inte

ända fram till Elitpojklägret på Sannarp. En tuff

smäll som allt som oftast är utslagsgivande.

Idag är Samuels självförtroende på och utanför plan

på en helt annan nivå. 

- Jag är en väldigt ambitiös människa och spelare

som ger allt varje dag för att utvecklas och kunna

hjälpa laget. Mina spetskvaliteter på planen är min

förmåga att sätta mig själv och medspelare i bra

lägen genom en bra spelförståelse och teknik. Jag är

en offensiv spelare och med den rollen kommer det

att producera mål och assist, att skapa mycket lägen.

Det handlar ju om att göra mina uppgifter. Jag ska

jobba hårt. Pressa mycket, ligga på konstant och

vinna min match i matchen. Jag ska pressa min

motståndare till han inte vill vara med mer. Bryta

ner honom.

En skoningslös syn på sin match i matchen mot

motståndaren. Men det är på fotbollsplanen.

Utanför är Samuel Kroon  mycket lätt att tycka om.

Trevlig och tillmötesgående. Därför har det heller

inte varit några problem att komma in i laget.

– Det gick väldigt snabbt. Jag trivs väldigt bra i

laget och i stan. Man kan väl konstatera att jag mår

bra, säger han med ett leende.

   

  

Ålder: 23
Civilstånd: Singel
Bor: Centrala Halmstad
Moderklubb: Bele Barkaby FF
Position i laget: Yttermittfältare
Tröjnummer: 11

Man kan väl
konstatera att

jag mår bra.



Samuels hjärta rymmer inte bara fotboll utan även

samhällsengagemang. Med drygt en halv säsong

spelad i Halmstads BK har han redan hunnit delta i

flertalet aktiviteter och därmed blivit en stark profil

i klubbens CSR-arbete. När HBK startade projektet

HBK-hjälpen i samband med att Covid-19 klev in i

bilden var Samuel snabb med att ställa upp.

- Det är viktigt med samhällsengagemang. Som

fotbollspelare är man ofta en förebild så det är kul

att bidra även utanför planen på olika sätt.

Framtiden ser ljus ut för den unge mittfältaren och

när vi frågar honom om framtidsdrömmar och

visioner känns han lugn och jordnära.

- Jag har mål, både kortsiktiga och långsiktiga, men

allt fokus just nu ligger på att göra det jag kan för

att vi ska ta oss till Allsvenskan. Det är allt jag

drömmer om just nu!
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Vilka framgångsfaktorer tror du gör att HBK

ligger i toppen på tabellen?

- Vi ligger där vi ligger tack vare att vi har ett riktigt

bra lag och vi jobbar stenhårt för klubbmärket på

bröstet. Vi har inte riktigt fått till spelet i alla

matcherna men har ändå lyckats plocka mycket

poäng samtidigt som vi har fått maximal utdelning

och fått med oss tre poäng alla dagar då spelet stämt.

Hur skulle du summera säsongen så här långt?

- En bra säsong så här långt, vi ligger just nu på en

direktplats till Allsvenskan och har ett fint

utgångsläge inför fortsättningen av serien. 

Vilken match är du mest nöjd med hittills?

- Min bästa match var nog mot Akropolis. Min andra

halvlek var riktigt bra men tyvärr förlorade vi ju den

matchen.

Att Samuel trivs i HBK råder det inga tvivel om.

- Det bästa med att spela för klubben är den familjära

stämningen där alla i och runt klubben brinner för att

göra sitt bästa. Vår träningsmiljö på Örjans är

fantastisk och ger bra förutsättningar att utvecklas.

TIO SNABBA

Om att spela i Superettan?
Bra serie med många jämna lag

Personliga mål?
Fortsätta göra poäng och spela bra

fotboll
Intresse förutom fotboll?

Gillar att resa och uppleva saker
Skid- eller solsemester?

Solsemester
Spansk eller engelsk fotboll?

Engelsk
Hemmakväll eller utekväll? 

Hemmakväll
Vem är skämtaren i laget? 

Tot
Bäste spelaren i världen just nu? 

Messi 
Försvar eller anfall? 

Anfall
Glidtackling eller cykelspark?

Cykelspark



Få tillgång till exklusivt innehåll i HBK PLAY!
Livestreamade matcher, intervjuer i Studio 1914, presskonferenser och mycket mer. 

Läs mer på: solidsport.com/halmstadsbk



HBK reser med oss, 
det kan ni också göra

Ring oss för mer information eller
om ni vill beställa transporter

0430-16 666



31 mål i en serie gör man inte hur som helst – 
om man inte heter Moa Karlsson vill säga.
Inte konstigt att intresset för anfallstalangen var
skyhögt inför den här säsongen – men till slut var
en fortsättning i HBK det enda som kändes rätt.
– När vi fick beskedet att vi skulle få plats i
division 1 var valet ganska enkelt. Det blir en
härlig utmaning, säger 18-åringen.

TEXT David Axelsson & Rebecka Wik
FOTO Bildbyrån & David Axelsson

KARRIÄREN BÖRJADE i Haverdals IF, men

redan som 10-åring flyttade Moa Karlsson sin

fotboll till BK Astrio. Nu går hon in på sin tredje

säsong i  Halmstads BK.

   – HBK kändes som en större utmaning och det

lockade med den satsning man gör här, säger hon.

Moa var inställd på att jobba sig uppåt, men fick

förtroende direkt hos dåvarande division 2-

nykomlingarna och sedan dess har hon varit en

självklar kraft längst upp i banan för HBK. 

Ifjol blev det hela 31 mål, men trots att laget bara

förlorade en enda match under hela säsongen blev

det återigen en andraplats.

Normalt betyder det nya tag i samma serie – men

en vakans uppstod och HBK tackade ja till platsen

i ettan.

– Det var en väldigt ojämn serie med bara 2-3 tuffa

matcher, säger Moa som hann träna med bland

annat seriesegrarna Laholms FK innan det var

hundra att ryktena om gratisplatsen blev en

sanning.

– Jag var såklart sugen på att spela på så hög nivå

som möjligt, men när vi fick beskedet var valet

ganska enkelt. Det blir en härlig utmaning, sa Moa

inför säsongen. 

Tränaren Fredrik Andersson kände hon till sedan

tidigare eftersom hon är kompis med hans dotter

Alice.

– En driven, engagerad och kunnig tränare med ett

tydligt upplägg. Det känns som att vi tränar helt

rätt, säger hon.

Vad vill ”Fidde” att du tränar mest på?

– Att bli starkare i närkamperna, att kunna spela

både fel- och rättvänd. Att jobba med olika

varianter på vändningar och även med löpningar i

boxen.

Vad vill du med din fotboll?

– Jag vill bli så bra som möjligt och målet har alltid

varit att kunna leva på fotbollen. Då behöver man

komma till ett bra lag i Allsvenskan eller

utomlands. A-landslaget är också en stor dröm jag

har.

Flicklandslagsdebuten är redan gjord. Totalt blev

det  fem matcher för F17. Nu är hon underårig i

F19-sammanhang.

– Jag har varit med på ett läger i Göteborg, så det

är något jag siktar på framöver, säger hon.

VID SIDAN AV fotbollen går den mesta tiden till

skolan och att hänga med kompisar.

– Jag trivs i skolan och det är roligt på NIU

(Nationell Idrottsutbildning). Jag går på

Sannarspsskolan och de är väldigt bra på att

anpassa för oss elever så det blir en bra vardag. Jag

har Emma (Silvandersson, assisterande i HBK) i

skolan så det är perfekt, säger hon.

Hur ser du på säsongen så här långt?

– Säsongen hittills har varit tuff eftersom det inte

gått vår väg resultatmässigt, vi hade såklart önskat

mer. Däremot tycker jag inte att resultaten speglar

många av våra prestationer, då vi i flera matcher

varit spel-mässigt bättre än motståndarna. Tyvärr

har det inte räckt och alla är överens om att det

kommer att krävas lite mer av varje spelare för att

ta poäng i kommande matcher.

Moa utvecklas ständigt och deltog nyligen vid

landslagets läger i Strömstad.

– Det kändes såklart kul att bli uttagen. Att bli

kallad till landslagsläger är något man alltid har

drömt om. Dessutom är det ett kvitto på att ens

hårda arbete och all den tid man lägger ner på

fotbollen lönar sig och ger resultat. Det är tuff

konkurrens med många duktiga spelare, och därför

är lägret ett bra tillfälle för mig att utvecklas som

spelare. 

– Lägret var roligt och utmanande. Många talanger

var på plats och det känns bra att ses som en

spelare att räkna med, avslutar Moa.   

Efter att intervjun gjordes har det blivit klart att

Moa vunnit skytteligan med sina 13 mål i div 1 och

är uttagen till ett nytt landslagsläger.

Moa Karlsson

HBK10 HEMMASPELAREN - DAM
DETTA ÄR EN ANNONSBILAGA FRÅN HALMSTADS BK

HBK LIVE

Måldrottningen
valde att
fortsätta i
Halmstads BK

Jag vill bli så bra
som möjligt och
målet har alltid
varit att kunna

leva på 
fotbollen

Ålder: 18 (född 2002)
Civilstånd: Singel
Bor: Haverdal
Moderklubb: Haverdals IF
Position i laget: Anfallare
Tröjnummer: 11
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"Fidde" styr skutan i
damlaget
Uppväxt i Halmstad med en lång fotbollskarriär och SM-guld i
ryggsäcken gör Fredrik "Fidde" Andersson sin första säsong som
huvudtränare för HBK:s damlag.

TEXT David Axelsson och Rebecka WIk
FOTO Bildbyrån

FREDRIK "FIDDE" ANDERSSON är liksom
herrarnas tränare Magnus Haglund uppvuxen i sann
Halmstads-anda. Med både en lysande
fotbollskarriär och SM-guld (2000) i ryggsäcken
ansvarar han numera för ett av två
representationslag i HBK. Som tränare har han inte
samma meriter som Haglund men helt ny på scenen
är han inte. Han har bland annat gjort fyra säsonger
som tränare för IF Centerns damer, där division 2-
spel var högsta nivån. 

Nu är han tillbaka med sina idéer igen.
- Jag har väl egentligen fått frågan de senaste åren,
men det har inte stämt med mitt övriga liv förrän
nu. Jag känner bara glädje över att vara här. Det är
väldigt stimulerande och det är en ambitiös,
träningsvillig och härlig grupp spelare, säger
"Fidde".

DET BLEV RÄTT många matcher vid sidlinjen i
fjol, som åskådare. I och med avancemanget till
division 1 såg han inför pågående säsong chansen
att göra en omstart och har därför valt att jobba med
grunderna. 
- Det här är sista steget före elitfotbollen, jag tror vi
behöver jobba på grunderna eftersom det gått fort
upp i seriesystemet. Det handlar mycket om det
gemensamma försvarsspelet, att vi passar
tillsammans och hur vi jobbar ihop i lagdelarna,
säger han. 

Till sin hjälp har han en dryg handfull division 1-
meriterade spelare, Hanna Comnell, Alva Hed och
dottern Nellie Andersson har anslutit från Halmia.
En målvakt hittade man i Maja Arvehell från
Böljan, där man också fann Jennifer Andersson.

Dessutom har Tyra Brorsson, som gjort en liknande
resa som HBK genom seriesystemet med
Ulricehamn, börjat studera på Högskoian i
Halmstad och flyttar med sin fotbollsbas.
 - Vi behöver erfarenhet och det har vi fått i de här
spelarna, säger "Fidde" och berättar i samma
andetag att Alva Arvidsson och Emmy Ecklein
flyttas upp från flicklaget. 
- Härligt! Målet är såklart att bli så gott som
självförsörjande, säger han.

Några av tjejerna är faktiskt kvar från laget som
Fredrik Andersson, i sin tidigare roll som
klubbchef i HBK, startade tillsammans med Cecilia
Jönsson och Catrin Svensson. Det är även ledaren
Johan Almén. "Fidde", som nu assisteras av Emma
Silvandersson, är väldigt tacksam över de som
hjälpt till under åren.
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HBK LIVE

Talangfabriken som producerar

DET HAR BLIVIT ÄN MER VIKTIGT att få
fram ”närproducerat” och HBK har efter långt och
tålmodigt arbete nått väldigt långt. På de inledande
femton omgångarna av årets Superettan var det i
snitt 6,4 startspelare som kom från HBK:s egna
verksamhet. Det är tveksamt om det finns någon
elitklubb som kan komma upp i denna siffra.

1992 startade Tipselitprojektet och HBK har varit
involverade från början.  För fem-sex år sedan
infördes en certifiering av klubbarnas verksamhet.
Syftet är att kvalitetssäkra klubbarnas arbete med
spelarutbildningen i åldern 8-19 år och på så sätt
höja kvaliteten på verksamheten i föreningen.

Certifieringen fastställs genom att man ställer en
rad olika frågor inom olika verksamhetsområden
där klubbarna får svara hur de jobbar. Detta
genomförs genom besök av verksamhets-
utvecklare från Svensk Elitfotboll, SEF, hos
klubbarna. Varje svar bedöms och genererar en
viss poäng och den sammanlagda poängsumman
leder till ett antal stjärnor. Att få över 2 500 poäng
innebär att man får fem stjärnor. En av de
viktigaste poängintäkterna är också vad
"slutprodukten" av verksamheten blir, det vill säga
hur många spelare som till slut blir A-lagsspelare i
Allsvenskan och Superettan eller på liknande nivå i
andra länder.

Inom föreningen finns sedan några år ”HBK:s Blå
Tråd” när det gäller ledar- och spelarutveckling i
åldrarna 5-15 år. På så sätt finns det en kontinuitet
gällande implementering av föreningens riktlinjer
och därigenom utveckling av verksamheten. Det är
många ledares hårda och målinriktade jobb över
lång tid som har gjort att föreningen är på den
nivån.
- Vi skall verkligen inte underskatta våra ledares
jobb både i ungdomsåren och i Akademin då de har
stor betydelse för spelarnas utveckling
fotbollsmässigt, men även för att stimulera
spelarna att tycka att fotboll och social fostran är
en fantastisk kombination, säger Akademi-
ansvarige Robert Nordström som jobbat med
HBK:s 16- till 19-åringar sedan 1993.

För föreningens ungdomsspelare och ledarna är det
viktigt att se att det verkligen går att ta sig hela
vägen från fotbollsskolan till A-laget. Alla blir inte
elitspelare men för föreningen är det viktigt att
dessa fortsätter att spela i klubbarna som ligger i
närområdet.
- Nu ska vi slutföra seriespelen på bästa sätt i
oktober och sedan titta på hur våra trupper kan se
ut 2021, säger Johan Bergström som är P19-tränare
och utvecklingsansvarig för Akademin.

 

Halmstads Bollklubb har under de senaste åren tilldelats fem stjärnor i SEF:s certifiering av föreningens akademi-
och ungdomsverksamhet. HBK är enda klubben i Superettan, och en av nio totalt, som fick fem stjärnor.

Fem-stjärniga klubbar 2019 
(med poäng):

Malmö FF 5 310

IF Brommapojkarna 4 993

IF Elfsborg 3 359

AIK 3 275

IFK Göteborg 3 103

Helsingborgs IF 3 021

IFK Norrköping 2 907

Halmstads BK 2 784

BK Häcken 2 632

HBK P19 och P17 vidare till SM-slutspel 2020

Efter seriernas tretton matcher står det nu klart att
HBK P19:s (fjärde plats) och P17:s (första plats) i
respektive Allsvenska leder till att bägge lagen nu
får spela SM-slutspel där fem klubbar i söder gör
upp om en plats i finalen mot det lag som vinner
norrseriernas dito gruppspel. 
-  Väldigt roligt och spännande för både ledare och
spelare att få dessa matcher mot tuffast tänkbara
motstånd och en fantastisk fjäder i hatten för HBK
att dessa lag i knivskarp konkurrens med de största
klubbarna i Sverige har kvalificerat sig för slutspel
säger Akademiansvarige Robert Nordström.
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Utlandet (11)
Simon Andersson, FC Brentford
Valmir Berisha, Velez Mostar
Gabriel Gudmundsson, FC Groningen
Marcus Johansson, Akranes
Karl-Johan Johnsson, FC Köpenhamn
Anel Raskaj, SJK
Simon Silverholt, IK Hödd
Joakim Wrele, IK Hödd
Ardian Berisha, FK Zenica
Rasmus Wiedesheim-Paul, HBK
Marcus Antonsson, Stabaek BK

Allsvenskan (8)
Tim Erlandsson, Falkenbergs FF
Sead Haksabanovic, IFK Norrköping
Tibor Joza Brink, Falkenbergs FF
Richard Magyar, Hammarby
Shkodran Maholli, Helsingborgs IF
Isak Pettersson, IFK Norrköping
Taylor Silverholt, Mjällby AIF
Eric Smith, IFK Norrköping

Div. 1 (5)
Axel Berggren, Tvååkers IF
David Danielsson, IFK Värnamo
Oliver Hintsa, Tvååkers IF
David Struski Persson, Tvååkers IF
Oscar Petersson, Landskrona BoIS

45 HBK:ARE SOM SPELAR I DE HÖGRE SERIERNA
Superettan (22)
Erik Ahlstrand, HBK
Andreas Bengtsson, HBK
Perparim Beqaj, Ljungskile SK
Alexander Berntsson, HBK
Dusan Djuric, HBK
Isac Harrysson, HBK
Alexander Johansson, HBK
Andreas Johansson, HBK
Henrik Johansson, Trelleborgs FF
Edvin Kurtulus, HBK
Isac Larsson, HBK
Viktor Ljung, HBK
Sebastian Möller, Ljungskile SK
Malkolm Nilsson Säfqvist, HBK
Jacob Olsson, HBK
Liridon Selmani, Dalkurd FF
Oliver Silverholt, Östers IF
Johan Svahn, Ljungskile SK
Jonathan Svedberg, HBK
Anton Tideman, Trelleborgs FF
Gabriel Wallentin, HBK
Emil Tot Wikström, HBK

HBK U19

HBK U17

HBK U16
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Inte ens Covid-19 kan stoppa klubbens
ungdomsverksamhet
Vi intervjuade Stefan Mildaeus, ungdomsansvarig i Halmstads BK, för att ta tempen på HBK Ungdom.

I övrigt har majoriteten av landets turneringar fått
ställa in på grund av pandemin (inklusive vår egna
Laxacupen), vilket givetvis medfört att våra spelare
gått miste om fina upplevelser. Nu under hösten
genomförs dock en del dagsturneringar med
vidtagna restriktioner. Så trenden är positiv.

Hur är statusen just nu inom ungdoms-

verksamheten i övrigt?

- Vi har ca 500 ungdomar och alla fantastiska
ideella ledare som dagligen får Sannarpsfältet att
leva upp. Det finns fortsatt ett stort intresse att
komma till oss och spela och vi ligger runt 25-30
spelare i de flesta grupper. För många barn och
ungdomar är fotbollsträning och match deras
höjdpunkt i veckan och det kan man verkligen
känna när man är nere i verksamheten.

Hur ser den närmaste tiden ut?

- Vi går nu in i slutet av den så kallade
tävlingssäsongen med seriespel och därefter tar
eftersäsongen vid under november-december.
Glädjande nog har vi lag som under denna period
tillåts delta i en del turneringsspel. 

Som ett led i vår fadderverksamhet planeras också
en heldag där vi integrerar våra representationslag
med våra ungdomslag. Det brukar vara ett
uppskattat inslag såväl för ungdomarna som A-
lagsspelarna.

-  I övrigt under den perioden lägger vi stor tonvikt
på ledarsidan gällande utbildning och
nyrekrytering. Vi årsplanerar även 2021. För en del
spelare är förändringen inför nästa säsong mindre,
för en del större. Den stora förändringen sker för
de som tar klivet från barn till ungdomsfotbollen
(från 12-13 år) och för de som börjar sin tid i den
rent elitförberedande verksamheten (Akademin)
som finns från 16 år och uppåt.

Men innan det sker ser vi fram emot en härlig
avslutning på denna säsong!

Anmäl er till 41:a upplagan av Laxacupen 
29 juli - 1 augusti 2021

www.laxacupen.se

Det har varit ett minst sagt annorlunda år för

idrotten under Covid-19. Hur har HBK Ungdom

hanterat pandemin?

-  Jag är mycket glad över att vi fortsatt bedrivit en
fungerande verksamhet under pandemin. Vi har
kontinuerligt haft linjen att vi ska hålla vår
verksamhet öppen, helt i enlighet med
Folkhälsomyndigheten. Vår övertygelse är att såväl
fysiskt som psykiskt är hälsoeffekterna större för
barn och ungdomar att de kan fortsätta idrotta än
risken att de driver smittan. Vi har dessutom
vidtagit rutiner som fungerat mycket bra under hela
året. Förutom att stanna hemma vid minsta
symptom, har det exempelvis varit att vi undvikt
teorigenomgångar och ombyte i mindre utrymmen.

Förutom rutinerna ni vidtagit, vad har den stora

förändringen varit på grund av pandemin?

- Förbudet mot publik på matcherna är nog den
tydligaste. Jag vill passa på att berömma spelarnas
nära och kära då de verkligen respekterat förbudet.
Sen en tid tillbaka tillåts nu upp till 50 personer och
det är förstås efterlängtat. 



HÅLL DIG
UPPDATERAD

facebook.com/halmstadsbk

@Halmstadsbollklubb

@HalmstadsBK

www.hbk.se

www.solidsport.com/halmstadsbk



MALKOLM NILSSON
SÄFQVIST

HBK18 MATCHENS LIRARE
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Malkolm
”Malle” Nilsson
Säfqvist har
blivit en favorit
för många
under den här
säsongen

Med tretton hållna nollor och titeln
”Månadens spelare” är han en
viktig kugge i fotbollsmaskineriet i
jakten på en allsvensk plats nästa
säsong.

TEXT Simon Karlsson
BILD Bildbyrån

Ålder: 27
Civilstånd: Gift
Bor: Söndrum i Halmstad
Moderklubb: IS Örnia
Position i laget: Målvakt
Tröjnummer: 30 

MER ÄN HALVA SERIEN har gått och med
tretton hållna nollor på tjugoen matcher i bagaget är
Malkolm nöjd med säsongen hittills. Han tycker
han har vuxit in i kostymen som förstemålvakt i år.
Laget vet exakt vad de ska göra och Malkolm
medger att det skapar goda förutsättningar för en
målvakt.
- Mitt positionsspel har utvecklats och gör att jag
kan försvara bättre när vi står högt upp med
backlinjen, säger Malkolm.
Med en hel säsong extra i ryggsäcken och en bra
säsongsstart har det gett Malkolm självförtroende.

Under två års tid har Malkolm jobbat ihop med
målvaktstränaren Dennis Nilsson. Ett samarbete
som Malkolm betonar är en viktig anledning till
hans framgångar under säsongen. De båda var
målvakter i U19-laget samtidigt och i början tyckte
Malkolm att det kändes konstigt att ha honom som
tränare i stället för lagkamrat, men nu säger han att
det bara känns bra.
- Han är extremt duktig och har spännande idéer
som utvecklar både mig och laget.
Sedan en tid tillbaka har också den tidigare HBK-
målvakten Marcus Sahlman anslutit sig till
målvaktsteamet som backup och tränings-målvakt.
En målvakt Malkolm såg upp till när han såg
honom spela på Örjan när han var yngre.

- Vi är ett bra målvaktsteam och Marcus har bidragit
med sina erfarenheter och ställer hårda krav på
träningarna, berättar Malkolm.
Responsen från medier och fans har varit glädjande
under säsongen. Målvaktspositionen är tyvärr ofta
utsatt för starka åsikter, något Malkolm fått känna
på.
- Du kan vara bäst i en match, i nästa är du sämst.
Det går snabbt i den här sporten, men i år har vi inte
haft så många sådana matcher, säger Malkolm.

Under säsongen har det gått flera matcher utan att
Malkolm har behövt försvara målet från farligheter,
men han betonar att det är viktigt att vara på tårna
under hela matchen för att inte bli bekväm.
- Du behöver spela matcher för att träna på den
typen av mental skärpa. Det går inte att bara öva på
träningarna, berättar Malkolm.

Malkolm blev utsedd till ”Månadens spelare” i
augusti efter att han hade hållit nollan i fem
matcher. Det var första gången priset tilldelades en
målvakt.
- Under en säsong är ett individuellt pris inte det
viktigaste, men det är ett bevis på att man gör något
bra. Det förbättrar självförtroendet helt klart, säger
Malkolm.

Med  9 matcher kvar och många poäng att spela om
under hösten fortsätter jakten på en allsvensk plats
2021. Malkolms mål är att spela i Allsvenskan och
helst på Örjans vall.
- Det har varit två tuffa år, men det är mycket kvar
innan vi kan vara klara för Allsvenskan, avslutar
Malkolm.

Efter intervjun blev det klart att ”Malle” förlänger
sitt kontrakt med HBK i ytterligare två säsonger.
Sedan 2018 har Malkolm inte missat en enda
seriematch med sitt älskade HBK





I oktober 2000 vann HBK sitt senaste SM-guld efter seger uppe i Borås med 2-0. Ett rättvist
guld då HBK ledde Allsvenskan i 23 av 26 omgångar och helt från 14 maj. Ute i Europa

lyckades HBK besegra storlaget Benfica innan man åkte ut mot TSV 1860 München. B-laget
vann övertygande Utvecklingsserien Södra medan juniorlaget gick till SM-final som dock

förlorades. I början av året slog Håkan Svensson svenskt rekord i att hålla nollan i
Allsvenskan. Hans 808 minuter gäller än i dag som rekord. Stig Nilsson gjorde sitt sista år

som ordförande i HBK och tilldelades ”Halmstads kommuns hedersbevisning”.

TEXT & BILD Halmstads BK/Bildbyrån

HBK20 GULDÅRET 2000
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Vi minns Guldåret 2000

Vid sidan om HBK och fotbollen
hände mycket annat detta år...
Eurovision Song Contest arrangeras i Globen i maj och
vinnare blev det danska bidraget ”Fly on the wings of love”
med Olsen Brothers. Programledare var Kattis Ahlström och
Anders Lundin. Sverige kom på sjunde plats genom Roger
Pontare med melodin ”When spirits are calling my name”.

Den 1 juli detta år invigs Öresundsbron för trafik, medan
Laila Freivalds avgår som justitieminister efter kritik mot ett
lägenhetsköp och ersätts av Thomas Bodström. SJ:s

monopol på persontågstrafiken i Sverige upphör
och Telia börsintroduceras och staten säljer ut knappt 50
procent av aktieinnehavet.

Under året avlider bland andra Aktuellts nyhetsankare Mats
Hådell, teaterdirektören Hagge Geigert, skådespelarna Nils Poppe
och Inga Gill, serietecknaren Carl Barks, komikern Tjadden
Hällström, danska drottningen Ingrid och pianisten Victor Borge.

Påskö-gubben som under 30 år stått på Bertils Konststen
utmed Laholmsvägen flyttades till Miniland. Vid jul kunde man
se de svenska filmerna ”Livet är en schlager” på Skandia
medan ”Jalla Jalla” och ”Gossip” visades på Röda Kvarn. Ville
du gå ut på stan fanns bland annat Penny Lane inne i stan och
dansade gjorde man på Galejan. I Halmstad var det rött

styre och kommunstyrelsens ordförande var Bengt Ekberg (S).

Lördagsunderhållningen under hösten var Bingolotto med Leif
”Loket” Olsson på TV4 medan SVT2 visade Expedition Robinson
med Anders Lundin.

Inom fotbollen vinner Manchester United Premier League,
Chelsea FA-cupen, Galatasaray Uefa-cupen och Real Madrid
Champions League. Frankrike vinner EM och Zinedine Zidane
utses till världens bäste spelare och ”Svennis” blir ny
förbundskapten för England.Bland övrig idrott vinner

Tiger Woods tre majors i 
rad, Sverige vinner 
handbolls-EM, Djurgårdens
IF blir svenska mästare i 
ishockey och Michael 
Schumacher blir världsmästare i
Formel 1. PÅ VM i kort bana vann simmerskan Therese
Alshammar fyra VM-guld medan Magdalena Forsberg vann ett
VM-guld i skidskytte. Den senare vann även Jerringpriset detta
år, medan Lars Frölander vann Bragdguldet. 

Men framförallt vann HBK sitt
fjärde SM-guld!



lotten
Med vinster för ett totalt värde av nästan 450 000 kr från MotorHalland, Kökscentrum,

Emil Olsson Art, Markslöjd, HBK, Rowico, Granngården, Badlagret, HomeMaid, Office,
Strand, Hotel Tylösand, Kreativ Mat, Wood's & Halmstads City

Finns att köpa på www.hbkshop.se och Halmstad Tourist Center. OBS! Betalning sker via Swish. 

I år är det 25 år sedan HBK vann sitt enda cupguld hittills. Detta
efter att i finalen vänt ett underläge mot AIK från 0-1 till 3-1 efter
mål av Niclas Alexandersson, Peter Vougt och Jesper Mattsson.
Guldet innebar spel i Cupvinnarcupen där HBK till slut fick möta
italienska Parma och på hemmaplan (Gamla Ullevi) chockade
hela Europa med vinsten på 3-0 efter två mål av Niklas
Gudmundsson och ett av Robert Andersson. Att det sprack i
returen är en helt annan sak…Cupguldet var grunden till HBK:s
mest framgångsrika period i föreningens historia. En stomme i
laget var senare med om att vinna två SM-guld (1997 och
2000) och där emellan ytterligare två allsvenska medaljer.

FÖRENINGEN GAMLA BOLLKLUBBARE  - stödförening sedan 1935

25 år sedan cupguldet



En självklarhet
för HBK att ta
ansvar för
samhället

CSR – eller Corporate Social Responsibility –

har allt mer blivit en självklarhet och handlar

om hur verksamheter ska ta ett ansvar i

samhället, såväl ekonomiskt som miljö-mässigt

och socialt. 

HBK har arbetat efter dessa begrepp i flera år, men
Jesper Westerberg, som har lämnat höger-
backsplatsen för en plats på kansliet, menar att det
finns ännu mer att göra.

 – Det kan handla om att skapa fler projekt, men
också att få de projekt vi redan arbetar med att
växa. Det skulle innebära en stor vinst för alla
inblandade, säger Westerberg.

Just nu arbetar HBK aktivt med flera olika projekt.
Ett av dem är Lässpelet –  där både dam- och
herrspelare i HBK, i samarbete med Halmstads
Stadsbibliotek, åker ut i staden och kör högläsning
tillsammans med barn och ungdomar.

 En av de som gått i bräschen i det arbetet är
mittbacken och egna produkten Alexander
Berntsson. Lässpelet har varit såpass framgångs-
rikt att han fick hoppa in som föreläsare i samband
med Bokmässan i Göteborg ifjol.

– Det trodde jag kanske inte för några år sedan, att
jag skulle stå och föreläsa på Bokmässan. Men det
var en bra grej och det var många som var
intresserade och uppmärksammade oss, säger
Berntsson.

Berntsson är ute någon gång i månaden och från
herrlaget har han med sig Emil Tot-Wikström och
Samuel Kroon.
– Det är en kul grej. Barnen blir alltid glada när
man kommer ut och man märker att det betyder
mycket för dem. Det är därför det ger oss så mycket
tillbaka och det är det som gör att det är kul att hålla
på med det här projektet, säger Berntsson.

Ett annat pågående projekt är Nattfotbollen, där
HBK anordnar spontan-fotbollskvällar i Anders-
berg.
– En mycket bra tanke som behöver utvecklas och
göras ännu bättre. Det finns mycket vi kan göra för
att utveckla den idéen, säger Jesper Westerberg och
syftar på möjlighet att både omfattningen i
Andersberg kan bli större och att man kan växa till
fler stadsdelar.

Varför är CSR så viktigt för HBK?

– Vi är ett starkt varumärke i Halmstad och det är
många ideella med ett stort engagemang som ställer
upp för klubben. Då måste vi ta vårt ansvar för
samhället och ge tillbaka. Dessutom är det en viktig
del av den moderna sponsringen.

Marknadsavdelningen har under året arbetat med att
ta fram en projektplan för ett omfattande CSR-
arbete som på sikt ska genomsyra hela verksam-
heten. 

Målet är ökad psykisk hälsa bland unga i regionen
och en ökad känsla av trygghet och tillhörighet med
fokus på det som händer utanför fotbolls-planen.
- Vi vill ge unga i Halmstad ett forum för
samhörighet och tillit. Projektet #FRAMÅT ska
verka för utveckling och gemenskap med hjälp av
medmänniskor och goda samhällsaktörer i sam-
verkan, säger Rebecka Wik, marknadskoordinator
på HBK. 

En tredjedel av Sveriges befolkning sysslar med
någon form av idrottsrörelse. Idrotten öppnar upp
för sociala sammanhang och främjar både
innovation och integration. Förutom den fysiska
hälsan så har idrotten även en stor påverkan på det
som idag är ett av Sveriges största folkhälso-
problem, psykisk ohälsa.

Begreppet ”CSR” blir allt viktigare inom både
förenings- och näringslivet och HBK arbetar aktivt
för att visa engagemang och ta ansvar i samhället.
Målet är ökad psykisk hälsa bland unga i regionen
och en ökad känsla av trygghet och tillhörighet
med fokus på det som händer utanför
fotbollsplanen.

TEXT David Axelsson och Rebecka WIk
FOTO David Axelsson 
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Barnen blir alltid glada när
man kommer ut och man
märker att det betyder
mycket för dem.
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HBK LIVE

Kökscentrum 20 årsjubilerar
– och brinner för det lokala

Under 20 år har Elon Kökscentrum
försett Halmstadsborna med
framför allt vitvaror, men allt
eftersom åren har gått har också
verksamheten på 
Laholmsvägen växt.
   HBK Live träffade butikschef
Anders Stenbäck, som även 
har ett bultande 
HBK-hjärta.

TEXT OCH FOTO David Axelsson

BUTIKEN HAR FUNNITS på Laholmsvägen
sedan 2000 och har alltså 20-årsjubileum i år. Totalt
är de sju anställda som får hjulen att snurra.

Anders Stenbäck är butikschef tillsammans med Per
Fransson, som är Djurgårdare. Så vi har valt att
fokusera på Anders…

– Haha, jag har ett stort HBK-hjärta och jag tycker
att HBK är en stor, viktig del för vårt samhälle. Vi
värnar om det lokala, i med- och motgång, och för
mig är det då naturligt att vara med och stötta HBK.

Kökscentrum började sin verksamhet med stort
fokus på vitvaror, vilket fortfarande är den största
delen av verksamheten. I butiken på Laholms-vägen
kan man hitta allt man behöver vad gäller ugn, frys,
kylskåp, tvättmaskiner med mera. 

Något som inte har lika många år på nacken är den
stora delen av butiken som ny rymmer kök från två
danska varumärken, JKE Design och Nettoline.

– Vi har en egen köksritare här på plats som heter
Malin Karlsson. Hon hjälper kunden hela vägen. I
nuläget står köksförsäljningen för ungefär en
tredjedel av vår verksamhet, berättar Anders.

Förutom kök och vitvaror finns det både
värmepumpar och spabad, där man bland annat
jobbar med den egna serien Bodö.
– Men vi har fler leverantörer och spabad i
storleken från 2 personer till 12, säger Anders.

EN STOR DEL av verksamheten handlar om att
förse olika byggprojekt med kök och vitvaror.
Bland annat har man haft ett stort samarbete med
Serneke gällande nybyggda lägenhetshus vid
Gamletull.

– Vi gillar att jobba lokalt och vi lägger stor vikt
vid att vara flexibla. Vi har egna installatörer och
egna  chaufförer, vilket gör att vi kan hjälpa våra
kunder snabbt, säger Anders.

Vad tror du om HBK:s chanser i år?

– Jag tror det kan bli bra och att vi blir ett topplag,
sedan vet jag inte om vi är mogna för Allsvenskan
än men vi får se hur det blir, säger han
avslutningsvis.

Vi gillar att jobba lokalt
och lägger stor vikt vid
att vara flexibla.

ELON
Kökscentrum

Grundat: 2000
Butikschefer: Anders 
Stenbäck och Per Fransson
Antal anställda: 7
Verksamhet: Vitvaror, 
värmepumpar, kök och 
spabad till företags- och
privatkunder.
Omsättning: ca 35 Mkr



Sportringen Halmstad City

NYHETER FRÅN
BABOLAT

Halmstads trendigaste sportbutik
Månd-fred 10-18 
Lörd 10-16 
Sönd 12-16 
Brogatan 13

Följ oss gärna på sociala medier
@sportringenhalmstadcity

3 för 2 på bollrör


