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DET ÄR VÄLDIGT få klubbar runt 
om i världen som går genom en  
hel säsong utan förluster och dåliga  
perioder, inte ens Barcelona. Min  
erfarenhet är att det till och med är 
så att varje elitklubb riskerar att gå 
igenom två-tre – stora eller små – 
kriser varje säsong. Minst. 

Så även vi i HBK och inledningen 
av Superettan är väl att betrakta som 
en av våra kriser under säsongen.  
I en resultatorienterad värld är det 
snart sagt omöjligt att undvika kris-
er. Stolpe ut i några matcher och du 
är där. Titta på exempelvis Malmö 
FF där tränare Magnus Pehrsson var 
firad när han vann SM-guld med 
klubben i fjol. Några månader sena-
re får han sparken. Det svänger fort, 
det är bara att vänja sig vid det. Vi 
kan vara en kanonstyrelse i HBK, 
men presterar vi inte resultat på 
plan och gällande ekonomin över tid 
så kan vi inte vara kvar. Detsamma 
gäller våra tränare. Det är på senior-
nivå en utslagsgivande miljö att  
verka i när den enda tydliga långsik-
tiga valutan är vunna matcher. Vi  
i styrelsen utvärderar hela tiden 
klubbens kondition och vårt eget  
arbete. 
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”Varje lag har två-tre 
kriser per säsong"

// TONY KARLSSON,  
ORDFÖRANDE I HALMSTADS BK

HBK LIVE # 3 2018ORDFÖRANDEN HAR ORDET

I SKRIVANDE STUND känns det 
som att vi är på rätt väg. Bra presta-
tioner mot Gefle och GAIS har gjort 
att självförtroendet börjar komma 
tillbaka. Vi vågar mer, vi tar fler bra 
beslut, vi springer mer, vi kämpar 
mer. Jag tror att ni också ser det på 
läktarna. 

JAG BRUKAR ÅTERKOMMA till 
”Mål och vision 2020” i denna spalt. 
Det är vår långsiktiga strategi för 
klubben och den bestämmer rikt-
ningen i våra beslut – det är karta 
och kompass. Strategin är att bygga 
underifrån, vara en bra utbildnings-
miljö för unga spelare och ha en  
tränarstab som varje dag har detta 
som ledstjärna. Vi ska inte gömma 
oss bakom att vi ska jobba på sikt, 
självklart ska vi skapa resultat även 
här och nu. Men det är viktigt att på-
minna sig om strategin då det är 
”kris”, för att inte drabbas av panik 
och ta förhastade beslut. 

Det är, mot bakgrund av det, här-
ligt att konstatera att våra represen- 
tationslag går bra, med damerna 
som den positiva överraskning- 
en hittills. Även U19, U17 och U16 
imponerar. Uppdragen som vi har 
som förening är att utveckla indivi-
der på ungdomssidan, medan det 
när det gäller herr- och damlaget 
handlar om att prestera resultat. Det  
hoppas och tror jag fortfarande att 
vi kommer att göra i år!

SID 12 
HBK på biblioteket

SID 4 
Enklare åka med  
på bortamatcher

SID 16 
I backspegeln 
med "Myresjö" 

SID 8
HEMMASPELAREN 
22 frågor och svar  
med Gabriel Gudmundsson

HBK | KICK OFF
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HBK | NYHETER

Två HBK:are  
representerade 
Sverige i U17-EM
U17-EM avgjordes nyligen i England och för svensk del blev det  
respass i kvartsfinalen mot Italien. Förlust för ett tappert kämpande 
Sverige med uddamålet. Under turneringen har HBK:s målvakt  
Simon Andersson fått goda vitsord, även Isac Larsson har fått speltid.

I TURNERINGENS FÖRSTA match 
mot Slovenien vann Sverige med 2-0 
på St George´s Park efter en ganska 
övertygande insats. Simon Anders-
son var stabil i målet och gjorde någ-
ra fina ingripanden som räckte till en 
”nolla”. Hans fjärde i rad med Elite 
Round inräknat. Sviten var uppe  
i över 300 minuter utan ett enda in-
släppt mål, innan matchen mot Nor-
ge där det blev förlust. 

Isac Larsson byttes in i den andra 
halvleken mot Norge – hans lands-
lagsdebut i tävlingssammanhang.

– Det är klart att det var kul, en ära 
att få representera sitt land. Det är  
något speciellt med att dra på sig den 
svenska landslagströjan.

Nästa match var mot Portugal där 

Sverige överraskande besegrade de 
erkänt skickliga sydeuropéerna.  
I den 16:e minuten tråcklade Rasmus 
Wikström in 1-0-målet, som också 
kom att bli matchens enda. 

I kvartsfinalen blev det dock som 
nämnts respass mot Italien. Italien 
fick en drömstart med 1-0 redan efter 
fyra minuter. Trots tappra försök fick 
Sverige inte hål på Italien. 

– Vi är besvikna över resultatet, vi 
trodde både före och under matchen 
att vi hade en stor chans att vinna.  
I samma stund måste jag säga att  
jag är stolt över prestationen, sa  
förbundskaptenen Roger Franzén  
efter matchen.

FÖR ISAC LARSSON har prio ett all-

Isac Larsson och Simon Andersson.

tid varit fotboll och ett av hans mål är 
förstås seniorlandslagsspel i framti-
den.

– Att ta sig hit är en bra början och 
ett litet steg på vägen – ett delmål 
som går i uppfyllelse, kommenterar 
den mogne ynglingen som trots fram-
gångarna inte glömmer bort skolan.

– Både från min och från HBK:s 
sida är det viktigt att klara skolan.  
Vi har ett bra samarbete mellan  
klubben och Sannarpsgymnasiet.

Både Isac och Simon hade en fin tid 
under mästerskapet i England.

– Vi är ett bra gäng, alla pratar med 
alla. Träningsanläggningarna är  
väldigt fina och förutsättningarna  
är perfekta, det är väldigt utveck- 
lande.

TEXT CHRISTIAN ALBINSSON  FOTO BILDBYRÅN

HBK OCH MALMÖ FF har mötts 
frekvent den senaste tiden. U21- 
lagen var först ut och var ”Di Blåe” 
det starkaste laget. U16-lagen möttes 
därefter och då där vann Bollklubben 
med 3-2. Sedan var det dags för U17 
och även då blev det en 3-2-seger för 
HBK. Sist, men inte minst, fullbor-
dade HBK U19 ett hat trick i segrar 
efter en 2-0-vinst. Imponerande  
insatser av HBK:s akademilag, åter-
växten är således god i klubben. 

GENOM ATT SÖKA på: "U17 MFF-
HBK 2-3” på Youtube kan du se U17:s 
snygga mål!

HBK ARRANGERAR RESOR till 
våra bortamatcher. Alla är hjärtligt 
välkomna – familjer, företag, ung- 
domar. HBK har inför säsongen till-
sammans med BKS, Bollklubben  
support lanserat busskort. Vi åker  
gemensamt med vårt HBK-hjärta till 
några utvalda bortamatcher. 

FRÅN FOLKPARKEN  avreser vi  
i buss i samlad trupp, samlingstid 
meddelas inför varje match.

Hat trick  
för akademi- 
lagen mot 
Malmö FF

Häng med 
HBK på 
bortamatch

Köp hela busskortet eller enstaka 
matcher (130 kr/match). Busskortet 
går bara att köpa på HBK:s kontor 
under öppettiderna mån-fre 9.30-
12.30. Alternativt skicka en anmälan 
till alice@hbk.se och betala när  
du går på bussen. Var i god tid. 
Anmälan är bindande om inte  
annat meddelas.

NÄSTKOMMANDE MATCHER  
SOM INGÅR I BUSSKORTET:

Varbergs BoIS - HBK  
Lördag 2 juni. 16.00.

Jönköping Södra - HBK 
Lördag 30 juni. 16.00.

Falkenbergs FF - HBK  
(datum ej fastställt)
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Bra på mycket! 035 17 18 19 • eliaexpress.se

Bygg&Anläggning • Industri&Lager • Miljö&Avfall • Hem&Trädgård

Hela kedjan i entreprenader för dig som

villaägare, byggare eller företagare

R  k
frossa

STORGATAN I HALMSTAD. TEL 035-295 86 01

Räkfrossa med sina  
klassiska tillbehör 229:-

25 juni –10 augusti kl 18–21
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HBK | KVADRATEN

Tom Prahl gäst  
hos HBK-Ringen
I MITTEN PÅ maj bjöd HBK-Ringen 
in till träff. Ingen mindre än lands-
lagets scout Tom Prahl gästade. 
HBK:s legendariska tränare berät-
tade om sitt uppdrag som landslags-
scout åt Janne Andersson. Det blev 
såklart även en hel del HBK-snack 
då Tom var med och vann två SM-
guld som tränare för Bollklubben, 
1997 och 2000. Igor Krulj och dam-
lagets huvudtränare Stefan Jönsson 
intervjuades under kvällen.

NÄSTA TRÄFF MED HBK-ringen är 
4 juni då fotbollsmagasinet Offsides 
chefredaktörer, Anders Bengtsson 
och Johan Orrenius, gästar och berät-
tar om sin intressanta vardag som 
skribenter för Sveriges bästa fotbolls-

magasin. De kommer även att beröra 
VM då de är på plats och följer lands-
laget på nära håll. Det blir även tid för 
att snacka Superettan och HBK

CHRISTIAN ALBINSSON

NÄSTA TRÄFF MED 

HBK RINGEN
PLATS: ÖRJANS VALL  
Restaurangen, 3:e våningen. 
TID: 4 juni, 18.00
Anmälan, frågor eller bli  
medlem görs på e-post:  
hbk.ringen@comhem.se.

DAM & HERR

Fullservicebyrån

ohmy.se

KLAMMERDAMMSGATAN 4, HALMSTAD
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Välkommen till Halmstads nya 
bemanningsföretag! 

Tjing Bemanning hjälper våra kunder med enskilda uppdrag eller löpande 
bemanningstjänster inom främst logistik, lager och facility management. 
Vi är väldigt engagerade i Halmstads idrotts- och föreningsliv och ser 
varje uppdrag som en ny match som vi vill vinna. Välkomna att bli en del 
av vårt lag!

www.firsttjing.se

”Någon måste ha tappat 
bilnyckeln på Örjans vall.”

Vår bilförsäkring täcker de allra flesta oförklarliga händelser.  
Teckna din bilförsäkring på lansforsakringar.se/bil och få 10 % rabatt.
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HBK | HEMMASPELAREN

1 Är det tröttsamt att bli 
jämförd med sin pappa? 

– Nej, det är inget som stör mig. 
Jag har hört att det finns vissa  
likheter mellan oss. Jag känner  
till pappas meritlista och hade  
i många år honom som ungdoms-
tränare. Det är kul att ha liknande 
egenskaper och han stöttar mig 
både på och utanför planen. Från 
hans aktiva tid minns jag bara när 
han spelade för Ängelholm och jag 
fick hänga med på någon träning 
eller match.

2 Fotbollstalangen  
verkar ligga i släkten…

– Ja, min lillebror, Johan, är också 
anfallare och med i HBK, dock är 
han högerfotad… Även min ena  
kusin, Alexander Arvidsson, är med 
i HBK.

3 Varför började du med 
fotboll?

– Det kändes liksom självskrivet. 
När jag var liten bodde vi i Snös-
torp så mina första år spelade jag 
för Snöstorp/Nyhem. Jag gick över 
till HBK när jag var elva-tolv år.  
Tidigare höll jag även på med 
pingis och innebandy.

4 Om du inte lirat fotboll, 
vilken sport hade du 

sysslat med då?
– Ishockey! Jag hade nog spelat  
i Halmstad Hammers. Jag gillar 
hockey skarpt och följer speciellt 
NHL. Hockey är en tuff sport med 
fart och fläkt.

5 Vilket är ditt största 
fotbollsminne så här 

långt i karriären?
– När vi vann kvalet och gick upp  
i Allsvenskan 2016. Då var jag bara 
17 år och kom in som avbytare i bäg-
ge matcherna mot HIF. Vinsten på 
Olympia var magisk.

”Gabbe” laddar för
både mål och bal…

Bland alla talangfulla förmågor i HBK:s trupp tillhör Gabriel  
Gudmundsson, 19 år, de snabbaste och mest explosiva framför mot- 
ståndarmålen. Jämförelsen med hans pappa, ex-landslagsmannen  
Niklas Gudmundsson, är oundviklig. ”Gabbe” är toppnamnet i den  

talangfulla generationen ”99:or” i dagens A-trupp och har etablerat sig 
som en målgörare av rang. Vid sidan om fotbollen slutför Gabriel studier-
na på Sannarpgymnasiet där han varvar fotboll med beteendevetenskap 
på Samhällsprogrammet. Och snart är det dags för studentbal på Hotel 
Tylösand där han i bästa sviden kommer att vandra på den röda mattan 

ihop med flickvännen och klasskamraten Matilda Olsson.

TEXT KENT JOHANSSON  FOTO ANDERS ANDERSSON

GABRIEL GUDMUNDSSON,  
ANFALLARE # 10

Vinsten 
på Olym-
pia var 
magisk

6 Bästa minnet i ung-
domssammanhang?

– Vinsten i SM-slutspelet i Lomma 
med HBK:s P99:or, vi slog Malmö FF 
i finalen..

7 Vem var din första fot-
bollsidol – och varför?

– Jag har aldrig haft någon riktig 
idol, men gillar givetvis spelare som 
Neymar och Messi. Salah i Liverpool 
är en annan favorit.

8 Ditt hittills roligaste 
mål?

– Mitt första i Allsvenskan, mot 
Djurgården på Tele2 Arena. Vi för- 
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Ålder: 19
Smeknamn: Gabbe 
Längd: 180 
Familj: Pappa Niklas, mamma Susanne,  
lillebror Johan och flickvännen Matilda.
Kör: VW Golf 
Meriter: U17- och U19-landslaget
Kuriosa: Son till Niklas Gudmundsson som 
spelat allsvenskt i HBK, Malmö FF och Elfs-
borg, varit proffs i engelska Ipswich och 
Blackburn samt gjort 7 A-landskamper

# 10   
GABRIEL 
GUDMUNDSSON

Fotbollen har alltid 
varit nummer ett  
i mina tankar

lorade tyvärr (1-2). Vilken fot? Vänst-
ran, förstås!

9 Vilket var ditt dröm- 
yrke som liten grabb 

(förutom fotbollsproffs)?
– Jag har faktiskt aldrig tänkt på det. 
Fotbollen har alltid varit nummer 
ett i mina tankar.

10 Vilka umgås du  
mest med i laget?

– Det varierar, men vi 99:or är  
ganska tajta (Emil Tot Wikström,  
Oscar Petersson, Rasmus Wiedes-
heim-Paul och Jonathan Svedberg).  
Alexander Arvidsson står mig också 

nära. Nu har jag fått en fast plats  
i bussen vid bortamatcherna och  
sitter i närheten av Malkolm Nilsson 
och Alexander Berntsson.

11 Hur vill du beskriva 
dig själv som  

fotbollsspelare?
– Snabb och genombrottsvillig, gillar 
att utmana motståndaren och kom-
ma till avslutning.

12 Har du ett favoritlag, 
förutom HBK?

– Liverpool. Jag har alltid gillat  
och följer Premier League. Dröm-
men är att bli utlandsproffs. Eng-

land, Italien, Spanien och Tyskland  
känns mest lockande i det avseen-
det.

13 Vilka är de bästa tv-
kommentatorerna/

skribenterna, som du ser 
det?
– Jag gillar när det är Niklas Holm-
gren och Glenn Strömberg som re-
fererar i tv, då vet man att det är all-
var och att det handlar om matcher 
av dignitet. När det gäller skrivande 
journalister vet jag inte riktigt, jag 
läser sällan tidningar, men Erik Niva 
och Olof Lundh är killar med skarpa 
pekfingrar.
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HBK | HEMMASPELAREN

14 Hur förbereder du 
dig inför en match, 

hemma/borta?
– Det är olika beroende på egen sin-
nesstämning. Är det hemmamatch 
har vi alltid någon gemensam aktiv-
itet ungefär fem timmar före av-
spark. Efter det brukar jag vila en 
stund, lyssna på musik eller kanske 
ägna en stund åt PlayStation.

15 Vilken är din  
favoritfärg?

– Blått.

16 Hur tänker du rösta  
i valet?

– Jag är ännu inte speciellt insatt  
i politiken men givetvis tänker jag 
utnyttja min rösträtt. Det är första 
gången jag får gå till valurnan.

17 Vilken är din  
personliga  

favoritpryl?
– Mobiltelefonen, utan den är  
det svårt att hålla koll och lyssna på 
musik. På displayen har jag en bild 
på min flickvän, Matilda Olsson.

18 Vilken är din  
favoritmusik?

– House. Fast jag lyssnar på det mes-
ta, även rap och svenska artister.

19 Hur ser du på  
HBK:s chanser att 

spela i Allsvenskan 2018?
– Jag bedömer dem som goda. Många 
matcher återstår. En förutsättning 
för att lyckas med den målsättningen 
är att vi kämpar som ett lag. Det krävs 
stora uppoffringar för att nå en topp-
placering.

20 Hur tror du det 
går för Sverige i 

VM? Kommer du att sakna 
Zlatan i VM-laget?

– Bra. Vi har goda chanser att gå  
vidare från gruppspelet. Sakna  
Zlatan? Både och. Han är ju en guda-
benådad anfallare, men har ju valt att 
tacka nej och spelar i en mindre känd 
liga än förut. Det är nya tider i lands-
laget under Janne Anderssons  
ledning. Kollektivet kommer i första 
hand. Så ska det vara i en lagsport 
som fotboll.

21 Vad tänker du göra 
efter den aktiva  

karriären, yrkesval/tränar- 
utbildning?

– Jag hoppas ha många år kvar inom 
elitfotbollen och tänker inte så långt 
just nu. Tidigare har jag haft vissa 
funderingar på att bli sjukgymnast 
eller kanske jobba med något inom 
ekonomi, men jag vet inte; nu är det 
100 procent fokus på HBK.

22 Får du någon  
semester i sommar?

– Jodå, vi ska visst få typ en veckas 
ledighet och då är vi ett gäng som 
tänker tillbringa några dagar i Stock-
holm, en stad som jag verkligen  
gillar.

Det krävs stora  
uppoffringar för att 
nå en topplacering
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27 MAJ 15.00 HBK - ÖSTERS IF 
SUPERETTAN  ÖRJANS VALL  KÖP BILJETT PÅ HBK.SE

HEMMAMATCH
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Härlig stämning på bibblan i solen.

HBK    läsning
För att bli duktig inom din sport måste du träna, uppmuntras och hitta glädjen  

i det du gör, detsamma gäller med läsningen. Läsning ger en aktiv återhämtning  
och litteratur möjliggör en bra värdegrundsdiskussion för unga. Läsning är viktigt för  
HBK och under 2018 kommer flera spelare från A-laget komma ut på olika bibliotek  
för läs- och fotbollsträffar. Den 15:e maj var Marcus Mathiesen, Alexander Berntsson  
och Dida Rashidi på Stadsbiblioteket för att möta läs- och fotbollsintresserade barn.  

Besökarna fick tips på bra fotbollsböcker och passade på att ställa  
massor av fotbollsrelaterade frågor.

TEXT CHRISTIAN ALBINSSON  FOTO PATRIK LJUNGMAN

Projektet är ett läsfrämjandesamarbete  
mellan HBK, Sisu idrottsutbildarna och  
biblioteken i Halmstad med stöd från Region 
Halland som handlar om att på ett glädjefyllt 
sätt främja läsning och läsintresse. Genom  

att finnas på plats med böcker, lästips och  
inspiration när Halmstads Bollklubb, spelar 
sina hemmamatcher, vill man nå familjer som  
kanske vanligtvis inte går till biblioteket. HBK  
satsar på de unga supportrarna genom verk-

samheten Kids Corner. Projektet kommer  
att inledas med bibliotekets medverkan vid 
Kids Corner. Ett minibibliotek byggs upp  
och bemannas av bibliotekspersonal vid  
tre tillfällen under våren 2018.

Om projektet
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Samuel får testa att lira lite fotboll med Alexander Berntsson.

Marcus Mathisen läste på dansksvenska för en trollbunden Samuel Hallberg.

Mathisen valde ut sina favoritfotbollsböcker.

VI PRESENTERAR  
HÄR STOLT VÅRA

HUVUDSPONSORER

M.A.C. Black Orange 
- Mer än cola, mer än apelsin...

Legendaren
tillbaka!

KRÖNLEINS BRYGGERI • HALMSTAD
www.kronleins.se
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Skyttedrottningen 
äntligen tillbaka

Förra säsongen gjorde hon hela 49 mål i A-laget, men i år har det  
inte blivit något. Zara Jönsson har varit sjuk och ryggskadad under  

säsongen hittills, men är nu äntligen tillbaka.
TEXT CHRISTIAN ALBINSSON  FOTO BILDBYRÅN & PRIVAT

ZARA GÅR I tvåan på Sannarps- 
gymnasiet med inriktning fotboll. 
Det är passande ur två aspekter –  
dels är hon duktig på att spela och 
dels är hon väldigt fotbollsintresse-
rad. Kanske inte så konstigt eftersom 
båda hennes föräldrar har ett för- 
flutet som allsvenska spelare –  
Cecilia Jönsson i Astrio och pappa 
Janne som bekant i HBK.

– Det är fotbollen som gäller till 
100 procent, kommenterar Zara som 
inte vill ge någon prognos om hur 
långt hon kan gå som fotbollsspelare.

– Med rätt inställning så får vi se 
hur långt det tar mig. En dröm är att 
kunna leva på fotbollen, men det är 
svårare på damsidan.

Halmia har frågat om provträning, 
men annars har det inte varit så 
många propåer, trots 49 mål i divi-
sion 3 förra säsongen.

– Jag stressas inte av det, utan trivs 
väldigt bra i klubben och utvecklas 
hela tiden både som person och som 
fotbollsspelare, säger den ödmjuka 
skyttedrottningen.

Vem är du i laget?
– Jag har alltid varit yngst tidigare, 
men är det inte längre. Jag skulle nog 
säga att jag är ganska pigg och för-
söker sprida energi. Jag är en glad 
och social person.

Det finns tydliga likheter med 
mamma och pappa, man kan exem-
pelvis tydligt se pappa Jannes glimt 
i ögat. På planen är dock Zara myck-
et mer offensiv än sina föräldrar.

– Jag har inte så bra koll på hur de 
var som fotbollsspelare, men jag är 
nog lite mer anfallsinriktad.

Om förra året var en succé för Zara 
har årets säsong varit tvärtom.

Jag är  
väldigt  
fotbolls- 
intresserad 
och Arse-
nal följer 
jag aktivt

– Jag blev sjuk i början av mars och 
det släppte inte på flera veckor. Det 
gjorde att jag missade alla matcher 
på försäsongen. När jag väl blev frisk 
skadade jag ryggen efter bara några 
minuter på planen. Jag har inte  
spelat 90 minuter på hela året, berät-
tar Zara och tillägger:

– Jag är inte van vid sådana mot-
gångar.

Hon säger det med glimten i ögat 
och verkar ha repat mod.

– Det går inte att göra så mycket åt 
det, utan bara försöka ha tålamod. 
Jag vill bidra på planen och ha kul.

FÖR ZARA HAR det varit viktigt att 
under skadeperioden ändå försöka 
bidra med det hon kan.

– Jag tycker att det är viktigt att 
komma ner på träningar och match-
er ändå, för att vara en del av grup-

Zara är en gooner. Här träffar hon Arsene Wenger, klubbens tränare de senaste 22 åren som nu lägger av. Nedan tillsammans med den levande legenden Thierry Henry.

pen och för att försöka sprida energi. 
För mig är det laget före jaget. Så har 
jag alltid tänkt.

JUST LAGET FÖRE jaget är förstås 
en sympatisk devis. Men kanske ing-
et man förknippar med en anfallare 
som öser in mål, jämför med skytte-
kungarna på herrsidan ute i Europa…

– Vi har klättrat i seriesystemet till-
sammans och jag tänker inte så 
mycket på mina egna insatser.

Förutom HBK är Arsenal favorit- 
laget. Zara går så långt som att kon-
statera att det har uppstått kärlek 
mellan henne och Arsenal.

– Jag är väldigt fotbollsintresserad 
och Arsenal följer jag aktivt. Pappa är 
god vän med deras målvaktstränare 
sedan många år, tack vare den kopp-
lingen fastnade jag och Arsenal är en 
stor del av mitt liv.
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HBK reser med oss – 
det kan ni också göra!

Vi transporterar 
även gods!

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

0430 -
16 666

HBK reser med oss – 
det kan ni också göra!

Vi transporterar 
även gods!

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

0430 -
16 666

Vi transporterar  

även gods!

       reser med oss –  

det kan ni också göra!

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

0430- 
16 666

STUDENTBUFFÉ
Hem rökt lax - Rimmad långbakad fläsksida - Jerk chicken 

Quinoa sallad med mango & salladslök - Potatissallad  
Dragon emoulsion - Rostade primörer med rapsfrön  
Danskt rågbröd - Vispat smör - Brieost med druvor 

195:-/person

SVARTA ÖRNSHUSET
FESTLOKAL – KONFERENS – CATERING

Boka på 035–10 30 89
www.svaraornshuset.se
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”Myresjö” tog två guld
i två klubbar på tre år
Två gånger svensk mästare på tre år. Stefan ”Myresjö” Larsson, 65, har ett svårslaget facit som allsvensk fotbollsspelare.  
1979 var debutsäsongen hos Halmstads BK där han i sista omgången nickade in det avgörande guldmålet mot AIK på  
Örjans vall. Två år senare hade han återvänt till Småland och vann SM-guld med Öster. Idag bor ”Myresjö” i Trollhättan  
och tillbringar ledig tid med hustrun på Nimbus 310-båten som ligger i Grundsund i den bohusländska skärgården.

TEXT KENT JOHANSSON  FOTO BILDBYRÅN

1 Vad minns du mest från 
tiden i HBK?

– SM-guldet, förstås! Vi var ett härligt 
gäng och ett närmast komplett lag. 
Jag spelade till vänster på mittfältet 
med Bengt Sjöholm i mitten och  
Hasse Selander på högersidan.  
Lennart Ljung, Bosse Mattsson, Rut-
ger Backe, Mats Jingblad och Sigge  
Johansson var andra tongivande  
spelare.

2 Vad hade tränaren,  
Roy Hodgson, för  

betydelse för laget?
– Han var en fantastisk personlighet 
och tränare som kunde entusias- 
mera oss och kunde repetera alla 
matchmoment in i minsta detalj.

3 Hur hamnade du i HBK?
–Jag hade spelat fyra säsong-

er för Myresjö IF och lyckats ganska 
bra, blev bland annat utsedd till 
”Pressens son” 1977 och provtränade 
hos flera allsvenska klubbar, men 
kände varken för Göteborg, Norr- 
köping eller Kalmar. HBK hörde av 
sig genom dåvarande ledarna Stig 
Nilsson och Mats Johansson. Klubb- 
en hade vunnit SM-guld ett par år 
tidigare och kändes som det bästa 
alternativet. Jag ville ju gärna spela 
i högsta serien och trivdes bra under 
mina två år i Halmstad.

4 Har du fortfarande 
kontakt med några 

gamla lagkompisar i HBK?
– Ja, Bengt (Sjöholm) och jag kände 
varandra redan sedan tiden i Skåne-
laget, då vi var unga pågar, och vi 
hörs av emellanåt. Vi har dessutom 
våra födelsedagar efter varandra och 
brukar ringa och gratta. När det 
bjuds in till träffar med Gamla Boll-
klubbare, brukar jag åka till Halm-
stad. Det är alltid roligt med återse-
enden och att snacka om gamla 
minnen.

5 Vad minns du av dina 
landskamper?

– Jag blev uttagen första gången 
1980, spelade både mot Sovjet (1-5) 
och Danmark (0-1) men drabbades 

sedan av en knäskada och var borta 
från fotbollen i sex veckor. Det var 
trist eftersom jag var i bra form.  
Efter det hade jag svårt att ta tillbaka 
min landslagsplats men var med 
även mot Island på Örjans vall (1-1). 
Samma år fick jag HP-Dribblern.

6 Vad fick dig att lämna 
HBK till förmån för  

Öster?
– Jag längtade tillbaka till Småland 
och Växjö låg på pendlingsavstånd 
från Myresjö. Öster hade ett kanon-
gäng på den tiden, nästan bara 
landslagsmeriterade killar, som 
”Lill-Damma” Mattsson, Teitur 
Thordarsson, Kalle Björklund, John-
ny Gustafsson, Peo Bild och bröder-
na Ravelli. Vi säkrade SM-guldet 
ganska tidigt den hösten. Det blev 
bara ett år i Öster innan jag valde att 
spela för Myresjö igen.

7 Vilket guld värderar  
du högst, det med  

HBK eller Öster?
– Första gången är alltid roligast och 
HBK har fortfarande en stor plats  
i mitt hjärta. Efter guldet -79 åkte vi 
på en gemensam resa till New York 
och Jungfruöarna. Fina minnen.

8 Vad gör du annars,  
nu för tiden?

– Jag bor sedan två år i Trollhättan 
med min hustru Eileen och jobbar 
som innesäljare på en fönsterfirma 
i Göteborg, NorDan som är en av 
Skandinaviens ledande producenter 
av fönster och dörrar. Samma 
bransch som jag jobbade inom tidi-
gare men då i Myresjö och Traryd.

9 Du har en privat jobbig 
tid bakom dig. Berätta:

– Ja, tyvärr dog min brorsa, Ulf (tid-
igare allsvensk tränare i Trelleborgs 
FF), tidigare i år då han drabbades av 
en tumör i huvudet. Inom ett drygt 
års tid dog även mina föräldrar, så 
det har varit lite tungt ett tag.

10 Vad anser du om  
dagens elitfotboll?

– Pengarna styr i allt för stor ut-
sträckning. Föreningar med begrän-
sade ekonomiska resurser har inte 
samma chans som övriga. Lag som 
HBK får nöja sig med att kunna vär-
va spelare som ”blir över” när stor-
klubbarna gjort sina val. Jag följer 
Allsvenskan och Superettan på dis-
tans och ser bara ett fåtal matcher 
varje säsong.

11 Vad gör du på fritiden?
– Hustrun äger en båt som 

ligger i Grundsund. Det är som en 
flytande sommarstuga. Där spende-
rar vi gärna lediga stunder, antingen 
till havs eller bara i hamnen i Grund-
sund. Där är fantastiskt vackert. 
Snart blir jag pensionär. Då blir det 
ännu mer tid till båten och frilufts-
livet.

Första 
gången 
är alltid 
roligast 
och HBK 
har fort-
farande 
en stor 
plats  
i mitt 
hjärta

Stefan Larsson 
Född: 1953 

Familj: Gift med Eileen,  
två söner från ett tidigare  
förhållande

Bor: Trollhättan 

Moderförening: IFK Malmö 

Övriga klubbar: Myresjö IF, 
Halmstads BK, Östers IF och  
Myresjö igen

Meriter: 3 A-landskamper, 
svensk mästare med HBK  
1979 och Öster 1981

Profilstarka på 70-talet. Stefan ”Myresjö” Larsson var starkt bidragande faktorer till HBK:s andra SM-guld, 1979. Två år senare blev Myresjö mästare med 
Östers IF.

HBK | I BACKSPEGELN
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SENIORTRUPPEN

Övre raden från vänster: Gabriel Gudmundsson, Höskuldur Gunnlaugsson, Tryggvi Haraldsson, Emil Tot Wikström, Thomas Boakye, Dida Rashidi,  
Jonathan Svedberg, Oscar Petersson, Isac Harrysson och Alexander Arvidsson.  
Mellersta raden från vänster: Isac Larsson, hjälptränare Johan Bergström, materialförvaltare Sven Karlsson, Andreas Bengtsson, Kosuke Kinoshita, Malkolm  
Nilsson, Alexander Berntsson, Rasmus Wiedesheim-Paul, sjukgymnast Simon Bakkioui, materialförvaltare Bertil Andersson och Marcus Mathisen.  
Nedre raden från vänster: Andreas Hadenius, Simon Andersson, assisterande tränare Billy Magnusson, Johan Oremo, tränare Igor Krulj, Peter Larsson,  
Jesper Westerberg, målvaktstränare Damir Hadrovic, Otto Martler och Pontus Silfwer.

27 MAJ 15.00 HBK - ÖSTERS IF 
SUPERETTAN  ÖRJANS VALL  KÖP BILJETT PÅ HBK.SE

HEMMAMATCH
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Gamla Bollklubbare
KAMRATFÖRENINGEN

#endagpåmovement
Bergsgatan 26  •  info@capiomovement.se  • 035-17 43 15

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. 

VÄNTA INTE  
FÖR LÄNGE,  

SÖK DIREKT FÖR  
EN BEDÖMNING
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Lagspel med mångfald
hos HomeMaid och HBK
Mångfald och sam- 
arbete mellan männ-
iskor med olika etnisk 
bakgrund är viktiga 
faktorer för framgång 
vare sig det handlar  
om arbetsplatser, före-
tagande eller prestatio-
ner på fotbollsplanen. 
Homemaid AB är inte 
bara en av Halmstads 
största privata arbets- 
givare med närmare 
tusen medarbetare runt 
om i landet, utan dess-
utom en av de mest 
mångkulturella arbets-
platserna med 68 olika 
nationaliteter. Vid verk-
samheten i Halmstad 
finns anställda från  
15 olika länder.
TEXT KENT JOHANSSON
FOTO LARS B. PERSSON/BÅSTAD

STIGS VÄNNER PRESENTERAR HOMEMAID AB

Hejar på HBK! Jessica Gilljam (t v), områdeschef på HomeMaid, och Jenny Bergholtz, regionchef, gillar fotboll och stöttar HBK. Både på 
fotbollsplanen och på andra arbetsplatser är det viktig med mångfald.

I det börsnoterade bolaget Home-
Maid AB går fotbollsintresset som 
en blå tråd genom verksamheten.

– HBK och fotboll är nästan ett 
dagligt samtalsämne hos oss, säger 
Jenny Bergholtz, regionchef på Ho-
memaid, med egna fotbollsbarn i BK 
Astrio och sedan många år inne- 
havare av ett abonnemangskort på  
Örjans valls läktare vid HBK:s hem-
mamatcher.

Precis som atmosfären i HBK är 
Homemaid en dynamisk arbetsplats 
och brukar beskrivas som en spegel-
bild av hela samhället med anställda 
serviceassistenter i skiftande åldrar, 
kvinnor och män, med etniska och 
kulturella olikheter.

HÖGKONJUNKTUREN GÖR  att  
vissa branscher och företag klagar 

över brist på arbetskraft. HomeMaid 
i Halmstad tillhör undantagen.

– Till skillnad mot många andra 
har vi inga svårigheter när det gäller 
att rekrytera personal i Halmstad. 
Det vittnar om att vi är en populär 
arbetsplats, säger Jenny Bergholtz, 
regionchef Syd.

– För oss känns rekryteringsfrågan 
som något av ett lyxproblem efter-
som vi får så många spontanansök-
ningar, personer som självmant sö-
ker anställning hos oss, uppger 
Jessica Gilljam.

FÖR MÅNGA ÄR Homemaid det 
första steget in på arbetsmarknaden. 
Homemaid erbjuder en spännande 
arbetsplats med varierande arbets-
uppgifter, där alla medarbetare har 
kollektivavtal och tjänstgör i enhet-
lig klädsel och id-kort.

– Våra anställningskrav grundas 
på personliga egenskaper, lämplig-
het och serviceförmåga, oavsett här-
komst, säger Jenny Bergholtz. När 
vi ifjol firade företagets 20-årsjubi-
leum i Göteborg, med samtliga  

anställda inbjudna fanns inte min-
dre än 68 nationaliteter kring mid-
dagsborden.

HOMEMAID GRUNDADES  1997 och 
är ett av Sveriges ledande företag 
inom hemservice, städning och an-
dra tjänster relaterade till hus och 
hem men också företag. Privatkun-
der svarar för cirka 80-85 procent av 
omsättningen där resterande verk-
samhet i huvudsak handlar om kon-
torsservice. Ett växande segment är 
engångsuppdrag, det vill säga flytt-
städ, visningsstäd, fönsterputs och 
trädgårdsarbete.

HBK och fotboll  
är nästan ett dagligt 
samtalsämne  
hos oss

S T I G S  VÄ N N E R
HBK AFFÄRSNÄTVERK

Homemaid AB
Grundat: 1997
Huvudkontor: Halmstad  
(10 anställda)
Antal anställda: cirka 1000, 
varav ett 40-tal i Halmstad
Verksamhet: Hemservice 
som städning, tvätt/ 
strykning, fönsterputs, 
flyttstäd, enklare träd-
gårdsskötsel, kontors- 
service med mera
Omsättning: 357 Mkr 
(2016)
Kuriosa: Michaela Maier 
Nilsson, ekonomichef på 
Homemaid, är hustru till  
Johan Nilsson, son till 
HBK:s legendariske  
ordförande Stig Nilsson

HomeMaid är samarbetspartner 
med HBK och anlitas av Bollklubben 
när det gäller städning av bland an-
nat kansli och omklädningsrum på 
Örjans vall.
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Gullbrandstorp
6 NYA BYGGKLARA TOMTER MED 
UNIKT LÄGE...

- DU FÅR DITT NYA BOENDE EXAKT SÅ SOM DU VILL HA DET 
Prisexempel First Choice 1.5 nyckelfärdigt från 3.900.000:-

www.mjobacks.se

ANMÄL DITT INTRESSE REDAN IDAG

Strax utanför Halmstad hittar du Gullbrandstorp - i detta populära område 
bygger vi ett nytt villaområde med unikt läge.

Hittills är 31 tomter sålda och nu släpper vi 6 nya tomter med riktigt fint läge 
och vacker utsikt.

Upplev fördelarna med nyproduktion. Du väljer fritt husmodell från 
Mjöbäcksvillan, får själv bestämma inredning och planlösning och du slipper 
budgivning.

Kontakta oss för mer information och områdesvisning
Ervin Mezei - ervin.mezei@mjobacks.se - 035-185980
Anders Göransson - anders.goransson@mjobacks.se - 035-185989


