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ORDFÖRANDEN HAR ORDET

”Jag tror på fullt
hus mot Malmö FF”
JAG SKA ERKÄNNA att det var lite
nervöst när jag klev upp på morgonen den 1 april. Meteorologerna
hade lovat sol och sommarvärme,
men när jag tittade ut genom sovrumsfönstret var det kompakt dimma och lite regn i luften. Så mycket
dimma att jag inte såg handen framför mig. Jag som hade hoppats på
optimala förutsättningar för att dra
mycket publik till första matchen.
När jag kom till Örjans vall steg
dock optimismen. Stämningen i
laget kändes bra och Susanne,
klubbchefen, berättade att biljettförsäljningen såg ganska bra ut. När
jag gick upp i den nya restaurangen
blev jag ännu mer positiv. Äntligen
en riktigt bra miljö för våra sponsorer och alla som vill umgås och nätverka runt våra matcher.
NÅGRA MINUTER FÖRE matchstart körde våra supporters ett tifo
när spelarna gick in till vår nya
hymn ”Himlen är blå”. Faktum är att
klacken såg bättre ut än på många

år, vilket är mycket glädjande och
apropå den nya låten. Det är väldigt
roligt, tycker jag, och ett resultat av
att det finns många begåvade
HBK:are som vill engagera sig. I denna tidning kan ni se hur inspelningen av videon såg ut – en video som i
skrivandes stund har setts av över
60 000 personer via Facebook och
vår hemsida. Otroligt bra med tanke
på att det motsvarar nästan hela
Halmstad!
OCH MATCHEN DÅ? Jag tycker att
vi hängde på väldigt bra och var
vassare i första halvlek även om
Östersund hade mest boll. I andra
halvlek blev vi tillbakapressade,
men gästerna skapar inte så många
målchanser. Seads mål är förstås
pricken över i:et och det visar
ganska klart hur han fungerar –
irrationell, begåvad och räds inte
utmaningar. Så ung, men ändå så
mogen i sitt spel.
INOM HBK HAR vi arbetat väldigt
hårt under försäsongen för att
mobilisera för Allsvenskan. Det har
varit en intensiv tid men det känns
som att vi är väl rustade och det
kunde inte startat bättre. Dagen som
började med kompakt dimma
slutade med härlig stämning på
Örjans vall och tre poäng. Den starten var klubben värd, tycker jag.
OCH NU TROR jag faktiskt på fullt
hus mot Malmö FF i nästa match!
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Välkommen till
Bostad&Co
Vi är den lilla, lokala och sociala
mäklarbyrån i Halmstad. Vi lämnade de stora kedjorna bakom
oss för att vi vill välja själva. Välja
hur vi ser ut och hur vi arbetar.
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”Vi tar oss gott om tid för bostadsfunderingar
innan, under och efter din försäljning.
Vi arbetar långsiktigt och vill göra affärer som
känns bra i magen - och i plånboken!”

Vi vill ta oss tid. Tid att lära känna hemmen vi ska förmedla, och
människorna som bor i dem. Vi
tror att det ger tryggare köpare
och nöjdare säljare.
Du hittar oss i fina lokaler en
trappa upp på Storgatan 25. Om
du vill hitta hem får du gärna
titta förbi på en kopp schyst
kaffe eller te och prata om dina
bostadsdrömmar.
Du når oss på 035 710 95 00.
Du kan också maila oss på
info@bostadco.se
Varmt välkommen!

Många visningar ger trygga köpare

3D-View
the dollhouse experience
Hösten 2015 lanserade vi en ny
tjänst på marknaden som tog
bostadsvisningen till en helt ny
nivå – 3D-View! Med hjälp av en
dator, läsplatta eller mobil tar du
dig lätt runt i bostaden och kan
granska varje vrå – när du vill på
dygnet. Vi känner igen gränssnittet från Google Streetview men
istället för att du kör omkring
på gatorna, navigerar du dig lätt
runt i huset med hjälp av tangentbord, mus eller touchskärm.

#bostadco

Vi finns lite överallt där det passar
att inspirera till att hitta hem. Oavsett om man ska flytta eller inte. I
vår blogg skriver vi om hemlängtan,
inredning och bostäder.
www.bostadco.com

blogg
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Trygga säljare och köpare ger lönsamma affärer

Den största affären i livet!
Vi på Bostad&Co tar oss tid för dina frågor, vi hjälper
dig genom besiktningar, lånelöften, pantbrev och
bostadsdrömmar. Vår ambition är att hjälpa dig att
hitta hem! Och vårt engagemang slutar inte i att du
flyttat in i din nya bostad, utan fortsätter genom livet
när du behöver råd i bostadsfrågor, en värdering till
renoveringen, eller när du en dag i framtiden blir
säljare till ditt hem och köpare till ett annat.
Att sälja sitt hem för att man hittat ett nytt kan
upplevas roligt och spännande. Att sälja för att man
måste kan kännas uppgivet och jobbigt. Som mäklare
är det viktigt att kunna anpassa sig till den situation
som säljaren och köparen befinner sig i. Man får vara
lyhörd och agera utefter situation, något man lär sig

med tiden och med erfarenheten av fler och fler affärer
i ryggen. Viktigt att förstå är att man som mäklare är
en mellanhand mellan två förhandlande parter som
båda förtjänar att göra sin livs bästa affär! Det här är vi
på Bostad&Co proffs på.
Det är inte alltid lätt att veta i vilken ordning man ska
ta allting. Ska man sälja först eller köpa först? Ska man
renovera före försäljning? Ska man vänta med att sälja
till hösten eller våren? Det finns lika många svar som
det finns situationer. Vi på Bostad&Co tar oss tid att
prata igenom alla om, men och hur så att du kan känna
dig trygg i att de val du gör passar för den situation
som råder just nu. Välkommen att göra ditt livs bästa
affärer med oss!
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Damlagets
kommande
matcher
17/4 Hyltebruks IF – Hamstads BK
23/4 Halmstads BK – Vessigebro/
Ginsten
1/5 Tölö IF – Halmstads BK
7/5 Halmstads BK – IF Norvalla
15/5 Löftadalens IF – Halmstads BK
21/5 Halmstads BK – Skrea IF
27/5 BK Astrio – Halmstads BK
2/6 Halmstads BK – Vinbergs IF
11/6 Frillesås FF – Halmstads BK
18/6 SNFF – Halmstads BK
22/6 Halmstads BK – Torup/Rydö FF
30/6 Halmstads BK – Hyltebruks IF

Arbnora Robeli från förra säsongens säsongstartsﬁlm. Det var då, i fjol, som HBK startade damlag. En mycket framgångsrik
satsning, har det visat sig.

27/7 Vessigebro/Ginsten –
Halmstads BK
8/8 Halmstads BK – Tölö IF
13/8 IF Norvalla – Halmstads BK
19/8 Halmstads BK – Löftadalens IF
26/8 Skrea IF – Halmstads BK
1/9 Halmstads BK – BK Astrio
9/9 Vinbergs IF – Halmstads BK
16/9 Halmstads BK – Frillesås FF
23/9 Halmstads BK – SNFF

"Som lagkapten är
mitt främsta mål att
ge energi till laget"

30/9 Torup/Rydö FF – Halmstads BK

HBK söker
boendelösningar
FÖR VARJE DAG som går blir HBK en
större och större förening. Ungdomar,
ledare och elitspelare, på både damoch herrsidan, söker sig till Halmstad
för att utvecklas som spelare och som
människor. Vi i HBK söker därför
boendemöjligheter och allting är av
intresse. Har ni tips – kontakta Robert
på robert@hbk.se.

Årsmötet
prisade
På senaste årsmötet uppmärksammades en rad olika HBK:are.
Bland annat följande:
Bengt Winges Minne
– Patrik Hallsö
50-årstecken – Jan Johannesson
HBK-ringens pris "Årets kvast"
– Emma Orrdal och Sead
Haksabanovic
HBK-ringens stipendium
– Axel Berggren och Philip
Comnell
Gamla bollklubbares hederspris
– Jonathan Svedberg och Simon
Andersson
Avtackning – Göran Svensson
(suttit i styrelsen sedan 2011)

HBK:s damlag gick som ett spjut genom division 3 förra säsongen.
Arbnora Robeli är en av de bärande spelarna och för henne och
laget är målet självklart – HBK Dam ska uppåt i seriesystemet.
Vad ska vi ha för förväntningar
på laget i år?
– Det är alltid svårt att säga innan
säsongen sätter igång. Vi är ju nya i
division 3 nu och vi har inte så bra
koll på kvaliteten på de andra lagen
i serien. Men vi har fokuserat på att
utveckla vårt spel och det är ännu
bättre än förra året.
Hur ser er taktiska plan ut?
– Vi har en uttalad ambition om att
spela fotboll längs marken. Det hade
vi även förra året. Den stora skillnaden jämfört med då är att vi kommer
att spela 4-4-2 i försvar och sedan ha
en friare uppställning när vi går till
anfall. Vi vill ha raka linjer i försvarsspelet och sedan blomma ut och bli
friare och fylla på med mer folk i
anfallen när vi har bollen.

som ett lag. Vi har främst rekryterat
spelare som spelat högre upp
tidigare. Så sett till kvaliteten spelare
för spelare håller vi nog division
2-nivå.
Hur jobbar ni för att skapa
lagsammanhållning?
– Jag skulle säga att lagsammanhållningen är vår största styrka!
Förra året var vi ännu nyare, då hade
vi väldigt mycket aktiviter som gjorde att sammanhållningen blev bra.
Det har gjort att det fortsatt är väldigt enkelt att komma in i gruppen.
Lagkänslan är stark hos oss.
Vad vill du ska bli bättre jämfört
med förra året?
– Vi hoppas att fler kommer och
tittar på oss när vi spelar.

Vad har du för mål med din
säsong?
– Som lagkapten är mitt främsta mål
att ge energi till laget. Sedan ska jag
alltid gå in i alla moment med
100%-igt fokus, det är det viktigaste.

Varför ska man komma och titta
på er?
– Först och främst för att det är roligt
att kolla på fotboll. Men också för vi
spelar en väldigt underhållande och
rolig fotboll.

Hur är det att spela i ett lag som
är så pass nytt?
– Rent spelmässigt var det lite svårt
i början. Alla kom från olika klubbar
och var vana vid sitt sätt att spela
fotboll. Men det har ändå gått förvånansvärt snabbt att få ihop det.
Nu spelar vi verkligen tillsammans

Var slutar ni i serien?
– Vi vill gå upp. På sikt vill vi bli ett
elitlag, det långsiktiga målet är Allsvenskan. Men för att nå dit gäller
det att vi går in i varje match med
fullt fokus.
EMIL SCHÄLIN

Jag skulle säga
att lagsammanhållningen är vår
största styrka!
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HalmstadHus
bygger igen!
HalmstadHus är den lokala aktören som framgångsrikt har tagit fram nya hem till Halmstadbor att trivas i, bland annat på Sofieberg. Nu är företaget på gång igen med 16 kedjehus
i idylliska Harplinge med inflyttning nästa år.
Kedjehusen i Harplinge byggs precis
som tidigare i samarbete med NP Nilsson
och Lars Bengtsson&Son Bygg AB. Ett
samarbete som genererar svårslagen
erfarenhet och kunskap.
– Det är tre rutinerade aktörer som
garanterar en trygg affär och ett perfekt
slutresultat, säger Anders Göransson på
HalmstadHus och fortsätter:
– Det är ju livets största affär och då
måste vi se till att kunderna är trygga
genom hela processen. Dessutom är det
kvalitet i allt vi gör, vilket syns på de tio
husen i Sofieberg som är klara nu. Det är
många nöjda familjer som flyttat in och
rullar ut gräset på sina tomter i vårsolen.
Teamet har tagit fram sexton väl-

STOLT SPONSOR AV:

STOLT MEDLEM I:

planerade kedjehus som passar perfekt
för unga barnfamiljer som vill flytta
utanför stan men som ändå vill ha kvar
närheten till centrum.
– Vi har ansökt om markanvisning hos
Samhällsbyggnadskontoret om att bygga
i Harplinge, samarbetet oss emellan att
få fram detaljplanen har gått väldigt bra.
Det har tagit lång tid att komma fram dit
vi är nu och det känns väldigt spännande
att lansera detta projekt, kommenterar
Anders.
Harplinge har varit lite eftersatt
när det gäller nybyggnation och det är
väldigt få hus ute till försäljning, vilket ju
i grunden är positivt och får ses som ett

tecken på att de boende trivs.
– Harplinge är ett populärt område.
Yngre familjer och hemvändare flyttar dit
som vill komma utanför stan, nära havet
och naturen. Mäklarna och bankerna
tror verkligen på området och det gör
vi också. Vi är säkra att det är en bra
investering att flytta till Harplinge, både
för plånboken och för själen.
Den 1 maj är det säljstart för det nya
projektet, men det går redan bra att
höra av sig för att anmäla intresse. Det
handlar om 16 kedjehus i varierande
storlek mellan enplans och tvåplans hus.
Byggstart i december och nästa sommar
är det planerat inflyttning.

FÖR MER INFO:
ervin.mezei@halmstadhus.se
035-18 59 80
anders.goransson@halmstadhus.se
035-18 59 89
www.halmstadhus.se
Följ oss även på Facebook
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Prat i kvadrat(en)
med Janne Jönsson
1-0 OCH TRE poäng i premiären satt som en smäck
och var precis den allsvenska drömstarten vi ville ha.
Inte minst hemma på Örjans vall, med
ny skön kampsång och härligt stöd från
våra blåsvarta supportrar, är vi starka.
Det kommer flera motståndare att
märka.
KILLARNA I LAGET ska ha all heder av
sin insats i serieupptakten mot Östersunds FK. Vi var trygga i vårt grundspel
och visade upp ett ramstarkt försvar
framför den med äran debuterande målvakten
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skedet handlade det om snudd på heroiska insatser och blockeringar framför
egen målbur.
Årets första mål på Örjans vall gjordes
av planens yngsta aktör, 17-årige Sead
Haksabanovic. Han var bra redan förra
året, är fortsatt äregirig och tar hela
tiden nya steg i sin utveckling. Jag blev
inte förvånad över att det var just Sead
som med sin vackra aktion på vänsterkanten avgjorde tillställningen mot
Östersund. Han vill, kan och kommer att
bli ännu bättre, var så säkra!

Halmstadspubliken förtjänar elitidrott
och vi i HBK är glada över att kunna delta och aktivt bjuda på det bästa av vad
svensk fotboll har att erbjuda. Mer än
5 000 på läktarna var också en fin siffra
att glädjas över. Årets toppserie ser ut att
bli mycket intressant. Poängutdelningen
från vår egen premiär skäms inte för sig
även om vi behåller vår ödmjuka attityd
inför kommande uppgifter. I egenskap
av nykomlingar är det hårt arbete och
blåställen på som gäller, både till vardags
och till fest.

NÄR DET GÄLLER formeringen av
startelvan i vår allsvenska nypremiär
föregicks den, som sig bör, av en hel del
spekulationer. Jag vill betona att ”inget
är hugget i sten” när det gäller lagets utseende. Säsongen är lång – och det är
hela truppens insats som räknas. A-uppställningen kommer att variera, av skilda
orsaker som matchform, taktik, avstängningar och eventuella skador. Sålunda
har vi till exempel en del sparkapital,
jämfört med inför seriepremiären då ett
par av våra spelare var indisponibla. Det
är helheten som räknas. Vi vinner som
ett lag och vi förlorar som ett lag. Även
om vi givetvis alltid vill vinna!
Det känns skönt att serien äntligen är
igång och att vi är tillbaka i Allsvenskan.

NÄRMAST VÄNTAR HÖGKLASSIGT
motstånd i form av regerande mästarna
och namnkunniga Malmö FF, som fick
1-1 i sin premiär, borta mot IFK Göteborg.
Jag har i förhandssnacket tippat MFF
som SM-vinnare i år igen men vägen dit
är både lång och krokig. Även tunga
favoriter kan falla – och vi har även tidigare lyckats sätta regelrätta krokben för
en och annan etablerad motståndare.
Nu laddar vi för nya bataljer. Närmast
i tur väntar som sagt MFF hemma, AFC
Eskilstuna borta, Djurgården hemma,
Kalmar borta följt av AIK hemma och
Hammarby hemma. Det våras för HBK!?
JANNE JÖNSSON
/berättat för Kent Johansson, reporter

Supporterssatsningen för de minsta – Kids Corner
Det perfekta stället för våra
allra minsta supportrar att
ladda inför match är Kids
Corner, en nyhet inför 2017 års
allsvenska säsong. Här samlas
de minsta och får möjlighet att
pyssla fram egna supporterprylar och hänga med andra
unga HBK:are.
UNDER PREMIÄRMATCHEN MOT
Östersund var det också premiär för
Kids Corner och det blev en succé.
HBK har tillsammans med Sisu tagit
fram ett program för HBK:s allra
minsta supportrar, där barn en timme före matchstart kan vara med
och pyssla fram egna supporterartiklar samtidigt som Sisu arbetar
pedagogiskt för att främja gott
supporterskap. Målet är att skapa
minnen för livet och att värna om att

alla ska känna sig hemma på Örjans
vall. Vi i HBK tror mycket på att
tillsammans med barnen göra
Örjans vall till Sveriges trevligaste
arena!
ALLA BARN SOM har ett seriekort
på familjeläktaren är automatiskt
medlemmar i Kids Corner och får
vid första tillfället ett medlemskort
som de sedan kan visa upp när de
kommer till träffen. Kids Corner är
öppet en timme före matchstart för
barn från 5 år och uppåt. För de barn
som sitter på familjeläktaren,
antingen via ett seriekort eller en
familjebiljett, är det gratis att vara
med. Du kan även välja att köpa till
ett säsongsmedlemskap för alla träffar för 300 kronor om till exempel
barnet har ett seriekort på ståplats
eller på någon annan sektion Succé
för nya satsningen Kids Corner på

läktarna. I mån av plats kan barn
också komma vid enstaka tillfällen,
vi tar då en symbolisk summa på
20 kronor för materialkostnaden.
BETALNING GÖRS ENKLAST via
Swish nere i tältet, oavsett om det
avser för hela säsongen eller vid ett
enstaka tillfälle. Du anmäler ditt
barn senast tre dagar innan matchstart via formuläret på hbk.se. Har
du några frågor kontakta alice@hbk.
se så hjälper vi dig!
CHRISTIAN ALBINSSON

PROGRAMMET FÖR DE FÖRSTA KIDS CORNER-TRÄFFARNA
16:e april (Malmö FF) Måla Banderoller 6:e maj (AIK) Göra ett eget tifo med konfetti
och ballonger 14:e maj (Hammarby) Göra trummor 20:e maj (Örebro) Idéverkstad
2:a juli (Elfsborg) Ansiktsmålning
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HAMNGATAN

41, HALMSTAD

)DEULNVI|UVlOMQLQJDY
ORNDOWSURGXFHUDGN\FNOLQJ
gSSHWIUHGDJDUNO²
5LQJI|UEHVWlOOQLQJ
7HO²

)|UPHULQIRUPDWLRQ
YlONRPPHQLQSn

ZZZNQDUHGVN\FNOLQJVH
DĞůůĂŶĚĞŶϭϴͬϰʹϱͬϱŬƂƌǀŝǀĊƌƉŽƉƵůćƌĂǀĊƌŬĂŵƉĂŶũƉĊĨƌǇƐƚ

ŬǇĐŬůŝŶŐďƌƂƐƚĨŝůĠŝŶĨƂƌŐƌŝůůƐćƐŽŶŐĞŶ͘

ϯϬϬŬƌĨƂƌϰŬŐĞůůĞƌϳϬϬŬƌĨƂƌϭϬŬŐ͘
ZŝŶŐŽĐŚďĞƐƚćůůĞůůĞƌŬŽŵĨƂƌďŝĞŶĨƌĞĚĂŐŵĞůůĂŶϴ͘ϯϬʹϭϯ͘ϬϬ͘
&ƂƌƐƚƚŝůůŬǀĂƌŶƐŽŵŐćůůĞƌĞůůĞƌƐĊůĊŶŐƚůĂŐƌĞƚƌćĐŬĞƌ͘
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REBIN ASAAD, MITTFÄLTARE #8

O’boy – vilken
stor liten lirare!
Före detta MFF-pågen rankar kvalvinsten
med HBK som största fotbollsupplevelsen
Liten men naggande god... Rebin Asaad, 22, är en av HBK:s och
Allsvenskans kortaste spelare. Men i rollen som spelfördelare är
han en storslagen kugge på mittfältet, där han trivs bäst i en central
position. Den tidigare Malmö FF-pågen gör sin andra säsong
i Halmstads BK. Han må tillhöra doldisarna i laget men var en av
drivkrafterna i höstens kvaltriumf mot Helsingborgs IF.
Nu infriar han ambitionen om att få spela allsvensk fotboll.
Vid sidan om planen är Rebin en kille med glimten i ögat och som bland
annat är intresserad av astronomi. Favoritdrycken heter O’boy och han
tar ofta chansen att åka hem till föräldrarna i Skåne och käka favoriträtten, vällagad kurdisk dolma, enligt mamma Naijbas specialrecept.
Varsågod alla HBK-fans – 22 frågor och svar med Rebin Asaad.
TEXT KENT JOHANSSON
FOTO ANDERS SÄLLSTRÖM/SÄLLSTRÖM PHOTOGRAPHY
STYLING BARBERS & YOU

1

Vilken är din moderförening?

– Jag är praktiskt taget uppvuxen i
Malmö FF. Jag spelade för ”Iff-Iff”
tills jag blev 16 år och gick under
åren på högstadiet i en fotbollsklass
med gamle storbacken Olof Persson
(numera assisterande tränare i
MFF) som instruktör. Efter grundskolan blev klubbadressen BK
Olympic och jag spelade några år i
deras A-lag, innan jag skrev på för
Ängelholms FF.

2

Vilket är ditt första
riktigt stora fotbollsminne?

– Det var när jag debuterade i
seniorsammanhang för Olympic,
division 2. Det var mot Tvååker på

bortaplan. Jag minns att jag tyckte
att alla andra på planen var så stora.
Men det funkade bra ändå. Respekten försvann snabbt och vi vann
matchen.

3

Ditt roligaste minne
som fotbollsspelare,
så här långt?
– Tveklöst kvalvinsten på Olympia
när vi slog HIF och gick upp i Allsvenskan. Det var en underbar känsla och skönt att få vara startspelare
och delaktig i avancemanget. En
oväntad bortavinst med Ängelholms FF, 2-1 mot Hammarby inför
drygt 15 000 åskådare på Tele2
Arena för ett par år sedan, är också,
en minnesvärd match.

4

Ronaldo,
brassen,
hade jag
som idol
redan
som
liten
grabb

Vem var din första
fotbollsidol?

– Ronaldo, brassen, hade jag som
idol redan som liten grabb. Hans
teknik och starka djupledsspel
imponerande. Så är han också en av
VM-fotbollens meste målgörare
genom tiderna.

5

Vilken är din favoritklubb i utlandet?

– Barcelona är nummer ett för mig.
Jag gillar spansk fotboll och Barcas
snabba, tekniska och passningsorienterade fotboll med fina kombinationer där Andrés Iniesta är
regissören.

6

Har du någon fotbollsupplevelse från dina
ungdomsår som du speciellt
kommer ihåg?

– Ja, vi hade ett ganska bra lag i MFF
när jag var liten, 13-14 år. Vi deltog i
många turneringar, även utomlands, och i en cup i Holland mötte
vi lag som Ajax, Feyenoord, CSKA
Moskva och så vidare. Ett år tog vi
oss till final men fick stryk på straffsparkar mot Sporting Lissabon. Då
var man ledsen.

7

Vilket var ditt drömyrke som liten grabb?

– Jag har alltid bara ägnat mig åt
fotboll och egentligen aldrig haft
några andra yrkesplaner. Fast astronomi och rymden har alltid fascine-
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Det var en underbar
känsla och skönt
att få vara startspelare och delaktig
i avancemanget.

rat mig, att det kanske finns liv på
andra planeter än jorden. Jag skulle
kunna tänka mig att studera eller
forska mer i det ämnet.

8

Umgås du med några
i dagens MFF?

– Ja, några stycken, mer eller mindre oregelbundet. Pa Konate, backen, och jag är jämngamla och den
som jag oftast har kontakt med.
Pawel Cibicki och Erdal Rakip är
andra som jag har viss kontakt med.

9

Vilken är din bakgrund?

– Jag är född i Sverige, Trollhättan 1994. Mina föräldrar kommer
ursprungligen från den irakiska
delen av Kurdistan, men flydde hit
1992, under Saddam Hussein-

regimen. Kurderna brukar beskrivas
som världens största folkslag utan
ett eget land eftersom man geografiskt sett bor i ett område som i
praktiken ligger i fyra olika länder,
Turkiet, Irak, Iran och Syrien.

10

Har du några
fotbollsmeriter från
den delen av världen?
– Jag var med på landslagsläger för
Iraks U23-lag och var nära att bli
uttagen till olympiska spelen i
Brasilien förra sommaren. Tyvärr föll
jag bort i sista gallringen. Det hade
varit roligt att som aktiv få uppleva
ett sommar-OS. Inte minst eftersom
Iraks lag fanns med i samma grupp
som värdnationen, som bland andra
hade med Neymar i sin startelva.

Rebin
Asaad
Ålder: 22
Vikt/längd:
66/175
Bor: Lägenhet
i centrala
Halmstad
Familj: Mamma
och pappa i
Malmö, tre
bröder
Tidigare
klubbar:
Malmö FF, BK Olympic och Ängelholms FF.
Kom till HBK inför 2016.
2016: 19 seriematcher/1 mål för HBK
i Superettan

11

Hur väcktes ditt
fotbollsintresse?

– Det har funnits så länge jag minns.
Hela min familj gillar fotboll. Jag är
näst yngst av fyra bröder. Min lillebror, Alan, går på fotbollsgymnasium i Malmö och spelar för KSF
Prespa Birlik. Mina äldre bröder,
Rebaz och Nazad, är civilingenjör
respektive läkare. Nazad bor i Polen.
Bägge mina föräldrar, Farhad och
Naijba, är lärare.

12

I samband med
flytten till Halmstad
skaffade du eget boende.
Okej?
– Jodå, det funkar, även om det i
början var lite kämpigt att tvätta
själv och även laga käk. Men det går
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bra. Kockar jag själv blir det ganska
enkla rätter på tallriken, typ ris och
kyckling eller lax som tillagas i ugn.

13

Favoritmat/dryck?

– Jag älskar min mammas
hemlagade mat. Om jag är ledig
någon dag eller två åker jag gärna
hem till mina föräldrar i Holma, som
ligger i Söderkulla i Malmö. Får jag
bestämma maträtt blir det ofta
kurdisk dolma, som består av ris,
kött och grönsaker. Det är min
favoriträtt. När det gäller dryck
föredrar jag O’boy, kall mjölk med
choklad. Det dricker jag minst ett
glas varje morgon.

14

Vilka umgås du med
på ledig tid?

15

Hur förbereder du
dig inför en match?

16

Vilken är din
favoritfärg?

– Jag känner inte så många andra i
Halmstad utanför fotbollen. Vi har
bra sammanhållning i HBK-gruppen. Mest umgås jag med Adnan
(Kojic) som kom till stan och klubben samtidigt som jag.

– Jag är noga med kosten och sömnen och äter till exempel alltid 3,5
timme före match. Jag lyssnar på
skön musik, gärna R’n’B. Jag gillar
all musik, utom hårdrock. På bortamatcherna, när vi åker buss, har jag
som alla andra ett eget dubbelsäte.
Jag brukar sitta sätet bredvid Fredrik
Olsson.

– Blå.

17

Bästa film?

– ”Nyckeln till frihet” är en
klassiker som jag kan rekommendera.

18

Hur vill du beskriva
dig själv som
fotbollsspelare?
– Kvick, teknisk och bra spelförståelse. Jag gillar att ha mycket boll och
föredrar att spela ”sittande” centralt
på mittfältet med möjlighet till
genombrott i djupled. Glidtacklingar kanske inte är min styrka men jag
kliver inte undan när det handlar
om fysiskt spel och jag har utvecklat
mina defensiva fibrer. Jag är 175 cm,
vilket jag själv inte anser är speciellt
kort, och jag har heller aldrig upplevt längden som något problem på
fotbollsplanen.

19

Vad fick dig att
skriva på för Bollklubben?
– Två år med Ängelholms FF kändes
lagom. Jag ville gärna spela för en
allsvensk klubb och via min agent
insåg jag att HBK är en välskött förening som hade ambitioner och kapacitet att ta steget upp från Superettan. Redan från första tillfället fick

jag ett gott intryck av HBK och tränarna. Och vi lyckades ju ta oss upp
till Allsvenskan direkt!

20

Hur bedömer du
HBK:s chanser att
spela i Allsvenskan även
2018?

– Som mycket goda. Vi har ett bra
och spännande spelarmaterial med
både unga hungriga och lite mer
erfarna spelare. Nytillskotten har
medfört både bättre bredd och ökad
spetskvalitet. Konkurrensen om
platserna i laget är uppfriskande och
höjer intensiteten på träningarna.
Dessutom har vi tillgång till en av
landets bästa sjukgymnaster i Simon

Bakkioui, som gör oss mindre sårbara när det gäller skador. Vikten av
hans arbete kan inte nog betonas.
Han är en nyckelfigur bredvid laget.
Hans skicklighet vid prehab och
rehab är känd. Själv stukade jag
foten tidigt i våras och trodde att jag
skulle vara borträknad i två veckors
tid men tack vare hans behandlingsinsatser och tejpning var jag återställd efter bara några dagar.
– Jag tror att vi har chans att vinna
mot alla lag och kan ställa till det
inte minst för storlagen. Hemma på
Örjans vall är vi starka. Det är en
härlig arena med fin matta och
närhet till publiken som skapar skön
atmosfär.

21

Vilket lag tippar du
vinner Allsvenskan
och vilka blir övriga bland
”Topp 3”?

Hemma på
Örjans
vall
är vi
starka

– Östersund är mina guldfavoriter.
Jag gillar deras spelstil, dom spelar
i sina bästa stunder som Barcelona,
nästan. MFF kommer givetvis också
att finns med i toppstriden liksom
AIK eller Norrköping.

22

Vad tänker du syssla
med efter din aktiva
fotbollskarriär?

– Haha, det är så långt till dess, så
det har jag inte ens hunnit fundera
över. Jag föredrar att leva i nuet och
tar en match och säsong i taget…
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Välj appen eller Resekortet!
Vi på Hallandstraﬁken vill göra det lätt och enkelt för dig att resa. Med vår mobilapp har du en
egen biljettautomat i ﬁckan och du kan enkelt söka din resa och få reseförslag. Du får alltid 10 procent
rabatt när du köper mobilbiljett inom Halland. Väljer du istället att köpa Resekortet och laddar det med
reskassa ger vi dig 20 procent rabatt på all buss och tågtraﬁk i Hallandstraﬁkens regi.
Läs mer om fördelarna och möjligheterna med mobilappen eller
Resekortet på hallandstrafiken.se
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Johan Lind,
säljare på
HBK, och
Alexander
Henningsson
ser ut som om
de inte hade
gjort något
annat än
sjungit i en
studio.

Utifrån detta mixerbord har det kommit ut många hits. Mattias Hjelm, Torbjörn Månsson, Niklas Musco, Jimmy Ottosson och Mats MP Persson var alla
inblandade i produktionen av låten ” Himlen är blå”.

Himlen är blå,
tack vare HBK!
Den gamla sloganen ”Himlen är blå, tack vare HBK” har fått ny näring genom en låt
signerad Carl-Johan Fogelklou, Staffan Karlsson och Peter Lemnell. Låten är HBK:s
nya hymn och kommer att kunna avnjutas på hemmamatcherna och närsomhelst
via Spotify. HBK LIVE hängde med när musikvideon spelades in.
TEXT CHRISTIAN ALBINSSON FOTO JOAKIM LEIHED

TACK
TILL
HBK Herr,
Dam och
Ungdom
samt kansli
och fans
som körade
OM LÅTEN
Text och musik Carl-Johan Fogelklou, Staffan Karlsson och Peter Lemnell
Medverkande Mattias Hjelm, Torbjörn Månsson, Niklas Muscom, Jimmy Ottosson och Mats MP Persson
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Vi presenterar
här stolt våra
huvudsponsorer

Det var inte
bara ”MP”
från Gyllene
Tider som
var inblandad i låten
utan även
hans kollega
Micke Syd
Andersson.

Hela
låttexten
finns på
sid 17

”Vår danske vän”, Marcus Mathisen,
som Janne Jönsson säger, hängde med
i texten trots att den är på halländska.

Den ﬁnländske landslagsmannen Nikolai Alho är faktiskt popstjärna och låtskrivare vid sidan om fotbollen, med ﬂera hits
hemma i Finland i bagaget – däribland ”Stand right here” och
”Peace United”.

Körerna bestod av
HBK:s A-lag samt
olika ungdomslag
och supporters.

Malkolm Nilsson, en av HBK:s båda målvakter, var en
av de som var mest sugna på att sjunga – eller
”skråla” snarare.
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”Vi missar inte en
match på Örjans vall
utan giltigt skäl”
För många sker första kontakten
med HBK och Örjans vall via någon
av ens föräldrar. Så var det även för
far och son Hellberg, som besökte
premiären mot Östersund tillsammans – det var långt ifrån första
gången de gick på fotboll ihop.
TEXT CHRISTIAN ALBINSSON

BJÖRN HELLBERG ÄR en av HBK:s
största supporters och samtidigt en
kalenderbitare, som många av er
läsare redan vet. Att intervjua
honom om HBK är en fröjd, men
samtidigt lite av en prövning. ”Du
kommer väl ihåg Sylve Bengtsson”,
frågar han retoriskt mitt i en utläggning om en match mot Malmö FF år
1956. Sylve vann skytteligan det året,
tydligen. Själv är jag född på
1980-talet och Sylve är därmed inte
den förste jag tänker på.
– HBK förlorade med 4-3 mot
Malmö och Sylve gjorde tre mål. Gör
man tre mål i en match borde den
vara vunnen. Jag kommer ihåg att
tidningarna skrev att ”Malmö hade
slagit Sylve Bengtsson med 4-3”. Jag
hoppas på revansch nu, 60 år senare, berättar Björn förtjust.
FÖR ESKIL, en av Björns söner, är
fotbollen jämte trav det största
intresset och favoritlagen är givna:
Halmstads BK, Laholms FK och Sunderland. Pappa Björns lag.
– Eskil hade inget val, han är
inskolad i tidig ålder, skrattar Björn
men Eskil verkar inte ha lidit några
men.
– För mig har det betytt oerhört
mycket att ha upptäckt fotbollen
genom pappa. Vi ser så många
matcher som vi kan tillsammans.
Det är underbart att se fotboll på
Örjans vall, det är ett bra sätt att
umgås på. Jag har sett matcher
sedan 70-talet och pappa sedan

stenåldern. Vi missar inte en match
på Örjans vall utan giltigt skäl, berättar Eskil som till vardags jobbar som
spelredaktör på Expressen.
– En av de första matcherna jag
gick på var faktiskt mot Malmö FF.
Jag minns att HBK vann med 1-0
efter mål av Mats Jingblad som var
nykomling på den tiden. Jag tror att
det var 1978 och året efter blev det ju
SM-guld, vilket är mitt första stora
minne. Jag ser fortfarande framför
mig de härliga bilderna när HBKsupporters låg på gräset och grät av
glädje, fortsätter han.
Hur ser tipsexperten Eskil
Hellberg på HBK i år?
– HBK har ett ungt och lovande lag.
Mer lovande än på länge. Vi får räkna med att prestationerna kommer
att vara lite upp och ner, men det
finns att bygga på. Sead är etablerad
trots sin ungdom och unge Arvidsson kan utvecklas mycket om han
får vara fri från skador.
DET UNGA LAGET är även något
som Björn lyfter fram i sin analys av
dagens HBK.
– Ett riktigt bra lag ska vara en
blandning av erfarenhet och ungdomlig entusiasm. Kan vi behålla
laget så är det stora saker på gång
tror jag. Det är väl egentligen samma
sak på läktaren – en kombination av
erfarenhet och ungdom, som jag och
Eskil.

HBK:aren Björn Hellberg har följt sitt favoritlag på Örjans vall sedan 1952.

För mig har det
betytt oerhört
mycket att ha
upptäckt fotbollen
genom pappa
Eskil Hellberg blev inskolad i att älska
HBK tidigt genom sin fars engagemang.
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Mors dag Brunch
Bjud ut din älskade mor på något alldeles extra
och njut av lugnet i våra fantastiska lokaler.
I vår Mors dag Brunch ingår även en dessert
som avslutning. Varmt välkomna!
Pris 265 kr/person. Söndagen den 28 maj, kl 11-14.

SE MER INFO PÅ
WWW.SVARTAORNSHUSET.SE

SVARTA ÖRNSHUSET
Den Kulinariska Upplevelsen AB

BOKA BORD PÅ TELEFON.
035-103089

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

H E M M A
16 april, 15:00
HBK - Malmö FF
KÖP BILJETTER PÅ HBK.SE!
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Följ med och se landslaget på plats!
SVERIGE - FRANKRIKE
9 - 11 JUNI
2 nätter i dubbelrum
frukost
Bussresa Halmstad - Stockholm T&R
Reseledare

Pris 3 395 kr

HOLLAND - SVERIGE
9-11 OKTOBER

2 nätter i dubbelrum
Frukost
Matchbiljett
Flyg Köpenhamn – Amsterdam T&R
Reseledare

Pris 5 595 kr

www.footballtravel.se

GODASTE KAFFET
FINNS PÅ JOBBET

Karl XI:s väg 27, 302 94 Halmstad, tel 035 17 56 81, info@footballtravel.se

Barbershop med rakning,
klippning, skäggvård och trimning.
Välkommen!

- Vi utför det mesta inom bygg -

– Fönsterbyten
– Renoveringar
– Altaner
– Staket
Lilla Torg, Klostergatan 12, Halmstad
Tel: 035 - 18 45 69 | www.barbers-you.com | instagram: barbersandyou

Martin 0709-96 52 42
Mikael 0730-58 55 17
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SENIORTRUPPEN

Övre raden från vänster: Adnan Kojic, Sead Haksabanovic, Jonathan Svedberg, Fredrik Olsson, Nikolai Alho, Rebin Asaad, Gabriel Gudmundsson, Simon Silverholt och Andreas Bengtsson.
Mellersta raden från vänster: Kosuke Kinoshita, Simon Bakkioui, Alexander Ruud Tveter, Alexander Berntsson, Ardian Berisha, Marcus Johansson, Sven Karlsson och Alexander Henningsson.
Nedre raden från vänster: Jesper Westerberg, Malkolm Nilsson, Igor Krulj, Ivo Pekalski, Jan Jönsson, Fredrik Liverstam, Andreas Jankevics, Isak Pettersson och Marcus Mathisen.

HIMLEN ÄR BLÅ - TACK VARE HBK
Nånstans nere vid kusten
Där sommaren har stannat kvar
När juli blivit augusti
"Om sommarn blir bra" fått ett svar

Vi träffades framför Europa
Där solen gjort gatstenen torr
Samlade mod allihopa
Och gick genom porten i norr

Där öster är söder om väster
Där sju till fyra tar slut
Mobilen tar SMS-ter
En timme blir till en minut

Mot vackraste platsen på jorden
Där drömmar kan komma och gå
Passerar vi granen av silver
I skuggan av västra stå

REFRÄNG
Himlen är blå
Tack vare HBK
Sången den ekar stark
För Bollklubben som är vårt allt

REFRÄNG
Himlen är blå
Tack vare HBK
Sången den ekar stark
För Bollklubben som är vårt allt

Örjan står!
För vårat HBK
Tillsammans som en
Vi sjunger igen
För segern ska hem

Örjan står!
För vårat HBK
Tillsammans som en
Vi sjunger igen
För segern ska hem

17
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VI STÖTTAR

GAMLA BOLLKLUBBARE
ARE
– EN KAMRATFÖRENING INOM HBK
K

Sommarkortet
maj - augusti
för 950 kr

Nytt framtidsboende
på Nissastrand

För dig som ännu inte är medlem
tillkommer en medlemsavgift på 150 kr.

Få mer energi inför midsommar
Börja träna - kursen
1200 kr, start 20 april
Ring och anmäl dig
035-10 18 17

Brf Landgången – attraktiva bostadsrätter mitt i Halmstad
Vi planerar att bygga två sammanlänkade hus med totalt ca
60 lägenheter på omkring 40-90 kvm med 1-3 r o k. Alla välplanerade med stor yteffektivitet och funktionell eftertanke.
Husens gemensamma utrymmen och faciliteter skapar
möjliga mötesplatser och rum för trivsam samvaro. Planerad
säljstart hösten 2017. Beräknad inflyttning sommaren 2019.
Gör din intresseanmälan redan nu!
Tips! Gå med i Riksbyggen Förtur så ligger du bättre till.
Åsa Bäckman, säljansvarig
asa.backman@riksbyggen.se
riksbyggen.se/landgangen

Stolt träningspartner till HBK´s A-lag

Riksbyggen utvecklar, förvaltar och förbättrar rummen som du bor och arbetar i.
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Robban rubrikernas man
– nära få dubbla medaljer
Foto: Bildbyrån

20 år hade gått sedan HBK tog sitt tredje SM-guld. Samma
år, 1997, blev Robert Andersson rubrikernas man när han
mitt under säsongen, genom en uppmärksammad transfer
på 7,6 miljoner kronor, tog steget över till värsta rivalen
IFK Göteborg. HBK snuvade Blåvitt på guldet – men
Robban blev guldmedaljör i alla fall, eftersom han spelade
13 matcher för Halmstads BK före klubbytet. Ett par år
senare återvände ”den förlorade sonen” och blev svensk
mästare med HBK även 2000. Med sina 70 mål är den
Torupsbördige och reptilsnabbe forwarden en av HBK:s
främsta målgörare i Allsvenskan genom tiderna.
TEXT KENT JOHANSSON

1

Vad gör du nu för tiden?

– Jag bor kvar med familjen i
Brännarp utanför Getinge, jobbar
som resursperson och ungdomscoach åt ungdomar som studerar på
Munkagårdsgymnasiet i Tvååker.
Tidigare jobbade jag på ett lager och
var även anställd på Plöningeskolan.
På fritiden är jag pojklagstränare i
HGH, Harplinge/Gullbrandstorp/
Haverdal, där grabben spelar. Jag är
även hjälptränare för ett ungdomslag i innebandy, Kustens IF.

kallade många löpsedlar och feta
rubriker. Men det var en regelrätt
värvning. Affären gick väldigt fort.
IFK ville förstärka sitt anfall och
HBK behövde pengar. Klubbarna
kom överens praktiskt taget över en
natt och jag såg min chans att få
spela i Europacupsammanhang
med Blåvitt, som då var etablerat i
Champions League. Jag ångrar
ingenting men är samtidigt tacksam
att jag senare kunde återvända till
HBK (1999).

2

5

Följer du HBK:s
matcher?

– Jodå, fotbollsintresset är fortfarande stort och i takt med sonens
ökade engagemang, blir det allt
tätare mellan besöken på Örjans
vall. HBK var i många år en del av
mitt liv och hjärtat klappar fortfarande starkt för Bollklubben.

3

Vilka är dina bästa
minnen från den aktiva
karriären?
– Det är ganska många. Matcherna i
Cupvinnarcupen mot stjärnspäckade Parma, 1995, är oförglömliga upplevelser. 3-0-vinsten, där jag hade
förmånen att få göra det avslutande
målet, framspelad av Niklas Gudmundsson, sitter kvar på näthinnorna. Att få spela i A-landslaget och
EM-kvala mot Ungern på Nepstadion var också en stor händelse. Saken
blev ju inte mindre av att vi var fyra
HBK:are med i truppen (även Gudmundsson, Jesper Mattsson och
Niclas Alexandersson). Andra namn
i laget var Ravelli, Schwarz, Ingesson
och Kennet Andersson. De två gulden med HBK är givetvis också milstolpar i karriären.

4

Hur upplevde du allt
rabalder i samband
med övergången till Blåvitt?
– Det blev ett herrans liv och fram-

Många i Halmstad
betraktade dig som en
”svikare”…
– Jo, jag vet. Och det var onekligen
en konstig känsla att bara någon
vecka efteråt sitta på läktarplats på
Örjan och se HBK spöa IFK med 6-0.
Då fick man höra en och annan gliring. Det blev ändå en lycklig återkomst och försoning.

6

Födelseår:
1971
Familj:
Jessika samt
barnen Ella
och Viggo
Bor: Brännarp, Getinge
Moderklubb:
Torups BK
Allsvenska
matcher:
209/70, har
gjort 378
matcher
totalt för HBK
Meriter:
2 x SM-guld
och cupmästare. En
A-landskamp
med HBK.

Hur var tiden i IFK?

– Den var rolig men också
ganska turbulent. Vi lyckades inte
vinna SM-titeln, men jag fick min
guldmedalj i alla fall. Hade det blivit
IFK som vunnit Allsvenskan hade
jag fått både en guldmedalj och en
silvermedalj eftersom jag samma
säsong spelade hälften av matcherna för HBK och tolv för IFK. Det
hade varit unikt. Även om det blev
en tämligen kort sejour i IFK kan
man väl säga att jag ekonomiskt sett
gjorde rätt för mig eftersom jag lyckades göra mål mot Glasgow Rangers
i Champions League-kvalet, som
bidrog till att vi gick vidare till
gruppspelet. Där mötte vi Paris
Saint-Germain, Bayern München
och Besiktas. Fastän vi slog Bayern
med 1-0 på bortaplan tog vi oss inte
vidare från gruppspelet.

7

Robert
Andersson

Vad hände efter det?
– IFK bytte tränare, Mats

De två
gulden
med
HBK är
givetvis
också
milstolpar i
karriären

Jingblad ersattes av Reine Almqvist,
och jag blev uthyrd till grekiska
Iraklis. Tyvärr drabbades jag av svår
mögelallergi och åkte hem till Sverige. Här blev jag utlånad till HBK,
var med om att vinna ett SM-guld till
och stannade sedan till 2003.

bo Svensson, Tobbe Arvidsson,
Jonas Axeldal, Henrik Bertilsson
och Artim Sakiri, för att bara nämna
några. Mina tränare i HBK var Baxter, Jingblad, Prahl och Thern. Janne Andersson fanns också med i
bilden.

8

10

Hur kändes det att
komma hem till HBK
igen?

Var det skadorna
som stoppade dig
från fortsatt spel på elitnivå?

– Underbart. Men också tacksamt.
Vi hade dessutom ett väldigt bra lag
under ledning av Tom Prahl.

– Ja, det kan man väl säga. Ett blodkärl i underbenet brast och operationen var komplicerad. Efter den
blev jag inte helt återställd, hade
problem med ena foten som ständigt domnade bort. Varvade ner ett
par år i Astrio, som tränades av Peter
Lennartsson och var ett tag hjälptränare bredvid Nisse Bäckström,
innan jag placerade dojjorna på hyllan.

9

Du gjorde sammanlagt
tiotalet säsonger i Bollklubben. Hur var det?

– Superkul. Jag kom från lilla Torup
1991 och fick göra A-debut andra
säsongen, som ersättare för Henrik
Bertilsson en match i Superettan.
Året efter var vi tillbaka i Allsvenskan. Jag lyckades bli ordinarie
under våren och inledde med att
göra mål i fyra av fem matcher. HBK
blev senare ett notoriskt topplag och
jag hade fina medspelare som Hacke
Andersson, Jesper Mattsson, Fidde
Andersson, Fredrik Ljungberg, Tur-

11

Umgås du med några
av lagkompisarna från

förr?

– Jodå, har täta kontakter med både
Peter Lennartsson och Joel Borgstrand. Håkan Svensson kan man
inte heller undvika (skratt).
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Sjukgymnasternas egen stjärna
– Simon 20-årsjubilerar i HBK
Även utanför sidlinjerna har Halmstads BK många välkända profiler och namnstarka
medarbetare. Simon Bakkioui är ett aktat och respekterat namn i alla fotbollskretsar.
Han är kanske den sjukgymnast som behandlat flest fotbollsstjärnor – inte bara HBK-spelare
– med mycket goda resultat, både när det gäller rehabilitering och skadeförebyggande
träning. Från den här säsongen är han ännu mer involverad i spelarnas fysiska status
genom vara mer aktiv ”på fältet” i samband med såväl träning som matcher.
TEXT KENT JOHANSSON

HBK HAR GENOM åren haft stor
nytta av Simons skadeförebyggande
träning (prehab) och avgörande insatser vid rehabilitering av skadade
spelare. Bland annat lyckades han
få Michael Svensson och Patrik Ingelsten tillbaka i spel, efter att de blivit utdömda från all fotboll på grund
av broskskador i knäna. Vidare fick
han både Linus Hallenius och Jiloan
Hamad att slippa genomgå höftoperationer, eftersom Simon påtalade att det var en ljumskada som de
led av.
Listan på tacksamma spelare kan
göras hur lång som helst, med
stjärnspelare som till exempel Fred-

rik Ljungberg, Sharbel Touma och
Emir Kujovic.
– Jag nämner inte namnen som en
meritlista. Jag gör bara mitt jobb och
känner en stark lidelse för att spelare ska få vara friska och kunna ge
100 procent ute på planen. En
idrottsutövare som skadar sig vill bli
frisk omedelbart, och det är utmaningen och en av drivkrafterna för
mig, att genom rationell fysiologisk
träning få dem att bli återställda så
fort som möjligt. Det är också viktigt
att arbeta förebyggande. Med våra
metoder upplevde vi som mest fem
allsvenska säsonger i följd i HBK
utan en enda ljumskskada. Det är
unikt.
– Att ha och känna tränarnas förtroende för mina metoder underlättar mitt arbete, både tidigare och
nu, tillägger han.
SIMON BAKKIOUI dubbelarbetar,
dels i HBK, dels på Capio Idrottsklinik där han tillhör de aktiva delägarna. Kliniken eller träningsplanen/
avbytarbänken, han är ständigt
närvarande och nära sina patienter
och adepter.
– Jag ger 100 procent på bägge
ställena, säger han med ett skratt. Vi
hjälper även motionärer att hålla en
bra aktivitetsnivå. Vårt arbete uppskattas även av patienter utanför
Halland, som söker sig till oss och
den kompetens vi har.
FRÅN OCH MED den här säsongen
har han utökat ansvar och är i ännu
större utsträckning aktiv på planen
i samband med träning, men även i
samband med alla matcher.
– Jag har fått ett större ansvar och
deltar i alla träningar. Efter diskussion med tränarstaben lägger jag övningar som tränaren kan bygga på,
som till exempel snabbhet, styrka,
koordination eller uthållighet. Det
är ett samspel där Janne (Jönsson,
cheftränaren) vill att jag ska ha den
fysiska kollen och om någon börjar
se trött ut eller drabbas av någon
skada. Vi har ett bra samspel, kommunikationen mellan tränare/sjukgymnast är mycket viktig för de

Foto: Bildbyrån

SIMON BAKKIOUI ÄR en närmast
outtröttlig sjukgymnast i fotbollens
tjänst.
Halmstadsprofilen gör i år gör sitt
20:e år som delvis anställd i HBK.
Efter studier i Bryssel hamnade
han 1986 i Halmstad. Vid sidan om
det ordinarie arbetet på Länssjukhuset var han inledningsvis engagerad som sjukgymnast i HK Drott
(fem SM-guld).
– Ett tag hjälpte jag både Drott,
Hylte Volley och HBK med att rehabilitera elitidrottsutövare. Det blev i
mastigaste laget och jag ställdes
inför ett vägval där jag valde HBK,
säger Simon.
Han är expert på ljumsk- och korsbandsskador och har gått alla kurser
i idrottsmedicin och utvecklat egna
träningsmetoder och rehabprogram,
som genom samverkan med tränarstaben brukar kallas ”Halmstadmodellen”. En del av hans metoder
har använts i utbildningssyfte på
Karolinska institutet.
– Jag älskar fotboll, jag älskar HBK
och älskar att se hur fotbollsspelare
kan utvecklas genom vettiga träningsmetoder, säger den spontane
men också ibland impulsive
58-åringen, med marockanskt ursprung.
Han poängterar att han känner
glädje och stolthet över sina två barn
och menar att de genom sin existens
medverkat till hans personliga utveckling.

Populär proﬁl. Simon Bakkioui är en dokumenterat skicklig och uppskattad sjukgymnast som fått mer än
spelare i HBK att tillfriskna snabbare än beräknat. Delar av hans framgångsrika arbete ligger i förebyggande
träning för att undvika skador.

aktivas hälsostatus och lagets prestation. Ibland kan det vara jag som
tar initiativ till ett byte, säger Simon.
Vilka är de vanligaste skadorna
bland fotbollsspelare?
– Knädistorsioner, där man olyckligt vrider knät, och ljumskar, som
utsätts för överbelastning.
Vilken typ av skada är svårast
att behandla?
– Muskelbristning, där man inte
kan se graden av skada. Därför röntgar vi numera alla allvarliga skador
för att diagnostisera och kunna sätta
in rätt behandling direkt.
Vilken av alla spelare genom
åren som du behandlat, har du
bäst kontakt med?
– Sharbel Touma, som spelade i
HBK tre säsonger. Vi är mycket goda
vänner och umgås även privat.
Många av dem jag behandlat har
även blivit mina nära vänner, som
förutom Sharbel, Abgar Barson,
Linus Hallenius, Majid Warris, Ivo
Pekalski med flera.
Stämmer det att du har spelat
i IS Halmia?

Jag har
fått ett
större
ansvar
och
deltar
i alla
träningar

– Ja (hahaha), faktiskt. Efter mina
sexåriga studier i Belgien flyttade jag
till Halmstad och började träna med
Halmia. Det var 1987 och jag var
snabbast i laget. Jag gjorde åtta mål
på min första tvåmålsträning.
Håkan Sjöö hette Halmias dåvarande tränare.
Hur skulle du vilja beskriva dig
själv, med tre ord?
– Målmedveten, envis (energisk)
och ärlig. Jag är tydlig, konkret och
ärlig mot andra människor. Det är
egenskaper som vinner i längden.
ETT AV SIMONS pågående projekt
är att färdigställa ett program för att
förebygga fotbollsskador på barn
och ungdomar i syftet att skapa en
”blå tråd” genom hela föreningen.
– Jag kommer att satsa på ledarutbildning och föräldrars utbildning
för att förebygga skador och hoppas
på en kontinuitet framöver. I det här
ämnet har jag ett jättebra samarbete
med Stefan Mildaeus, som är ungdomsansvarig i HBK. Detta kommer
att höja medvetenheten och minska
oron hos föräldrarna samt förhoppningsvis minska kostnaderna för
Region Halland.

DETTA ÄR EN ANNONSBILAGA FRÅN HALMSTADS BK

22

HBK LIVE

Var vill du sitta?

Det handlar om att hitta rätt läge
Rätt läge för att göra en bra affär, för etablering, för upplevelse och, inte minst, för att komma
i mål. På Halmstads Näringslivs AB gör vi allt för att Halmstad ska utgöra ett guldläge för din
verksamhet. Din positiva upplevelse är med andra ord vår främsta uppgift. Välkommen!

Halmstads Näringslivs AB | halmstadsnaringsliv.se

DETTA ÄR EN ANNONSBILAGA FRÅN HALMSTADS BK

HBK | KLUBBKÄNSLA

HBK LIVE

HBK PRESENTERAR MONTANIA SYSTEM AB

”Man ska inte underskatta föreningslivets betydelse för ungdomar”
Under 22 år har
Montania utvecklat
affärssystem och
e-handel. Företaget
var därmed något av
pionjärer när det
gäller att förstå
kraften i digitaliseringen. Montania
hjälper mindre och
medelstora företag
med att anpassa sig
till den nya verkligheten.

Lasse Delin
Yrke: VD
Intresse: Idrott, fotboll,
skidåkning och barnens
aktiviteter.

TEXT CHRISTIAN ALBINSSON
FOTO PATRIK LJUNGMAN
Lasse Delin är idag huvudägare och VD för Montania.

FÖRETAGET STARTADES I ÅRE,
men flyttade till Halmstad för drygt
10 år sedan efter att registreringsansökan skickats till Bolagsverket.
Smålänningen Lasse Delin är idag
huvudägare och VD.
– Vi är ett lokalt företag som verkligen kan affärsprocesser och digitalisering för mindre företag. Vi har
byggt en hel plattform med e-handel
och affärssystem, kommenterar
Lasse och berättar att Montania
verkligen drivs av tanken att även de
mindre företagen ska ha hela sina
flöden automatiserade i ett och samma system, utan en massa dubbelarbete eller sidosystem. Detta är särskilt viktigt när e-handeln kommer
in som en naturlig del av verksamheten.
– Att vi brinner för att det lilla
företaget ska ha strömlinjeformade
system finns verkligen i vårt DNA.

Montania är kända för sina logiska
och användarvänliga system. Ett
logiskt gränssnitt är viktigt för att
systemen ska bli en naturlig del av
verksamheten. Företaget erbjuder
sina kunder webbsystem, affärssystem och ekonomisystem.
– Vi kan hjälpa våra kunder med
allt från en hemsida till kompletta
integrerade lösningar med stöd för
hela verksamheten, säger Lasse som
numera äger företaget tillsammans
med några medarbetare. I samband
med att Lasse tog över började företaget inta en ny riktning och expandera, från att vara tekniktungt
utvecklarbolag till att bli mer lösningsorienterade.
DE FLESTA KUNDERNA finns i
Sveriges storstäder, men Montania
har börjat jobba mer och mer lokalt
och blivit starka med kunder som

Tylöprint, TEK, Rejmes Transport,
Blomdahl Medical och inte minst
Halmstads BK.
– HBK:s affärssystem är ju faktiskt
vårt, konstaterar Lasse förnöjt.
DET VAR NÄR Lasse och familjen
flyttade till Halmstad för drygt 10 år
sedan som en granne tipsade om att
fotbollen kunde vara en bra väg in
för att lära känna den nya hemstaden. Lasse engagerade sig i sin sons
lag i BK Astrio som ungdomsledare.
Där såg han verkligen vilken kraft
den lokala idrotten har.
– Man ska inte underskatta föreningslivets betydelse för ungdomar.
Får barn idrotta bidrar det till tillhörighet, socialt nätverk och möjligheten att få röra på sig, menar Lasse
som utöver Astrio sponsrar Halmstads BK.
– HBK har också en stor ungdoms-

verksamhet. Elitfotbollen behövs,
men måste jag välja mellan att titta
på en match i Allsvenskan eller en
riktigt bra ungdomsmatch blir det
ungdomsfotboll. Det är kanske för
att jag själv är ungdomsledare, men
jag tycker att ungdomsfotbollen har
en viktig funktion i dagens samhälle – idrott i allmänhet och föreningar i synnerhet gör mycket gott.

Om företaget
Montania System AB arbetar
med webbsystem, affärssystem och ekonomisystem.
Företaget hjälper sina kunder
med allt från ett bokföringsprogram till kompletta integrerade lösningar med stöd
för hela verksamheten.

... ungdomsfotbollen har en viktig funktion i dagens samhälle
– idrott i allmänhet och föreningar i synnerhet gör mycket gott.
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Din specialist inom yrkeskläder
och personlig skyddsutrustning.

Missa inte vår Grollsdag den 27/4 då
vi har besök av leverantörer och har
många bra erbjudanden!
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