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ORDFÖRANDEN HAR ORDET

Små marginaler
inom idrotten
ATT DET ÄR SMÅ marginaler i
idrottens värld är ju ingen nyhet, det
kan till och med anses vara en klyscha. Men det är inte desto mindre
sant. För några veckor sedan promenerade jag från Friends Arena efter
att ha sett Sverige-Frankrike. Jag
jämförde landslaget med HBK och
slogs av hur små marginaler det är.
LANDSLAGET LEDS som bekant av
förre HBK-tränaren Janne Andersson och han har fått en fantastisk
start på sin tid som förbundskapten.
Imponerande såklart, och närmast
otroligt att Sverige leder sin kvalgrupp efter sex matcher före Frankrike och Holland. Matchen mot
Frankrike slutade 2-1, men kunde
lika gärna slutat 3-1 till Frankrike.
Sverige gjorde det superbra, men
Frankrike hade några riktigt vassa
chanser och hade mycket boll. Små
marginaler. Succé eller fiasko avgörs
på några sekunder.
I MÅNGA MATCHER har vi i HBK
”varit Frankrike”, så att säga. Vi har
spelat lika bra som våra motstånda-

re och skapat chanser – men för
lorat. Segrar stärker individer och
hjälper lag att formas och sluta sig
samman. Segrar gör att enskilda
spelare lyfter och presterar bättre
tillsammans än själva. Spelare för
spelare var Sverige ganska mycket
sämre än Frankrike, men som lag
var de bättre. Spelarna i landslaget
gick på moln och Janne Andersson
hade förmodligen kunnat bli vald
till statsminister efter matchen.
UNDER UPPEHÅLLET HAR vi därför varit tvungna att ta en del jobbiga beslut och genomföra förändringar. En av förändringarna var att
göra en rockad i tränarteamet – Igor
Krulj uppflyttad som huvudtränare
och Janne Jönsson i en managerroll.
Det har naturligtvis varit en påfrestande period, men samtalen har
präglats av lojalitet till klubben och
en tydlig vilja att finna det som just
nu gör att Sverige vinner jämna
matcher.
PROCESSEN KRING förändringarna är något som jag är både stolt och
nöjd över. Vi i HBK ska hela tiden
tänka långsiktigt och vi ska vara en
öppen och bra miljö att utvecklas i.
I detta svåra tabelläge är det väldigt
skönt att vi inte drabbas av panik
och gör saker i affekt. Istället har vi
öppna samtal som sluter oss samman och maximerar våra chanser att
stanna kvar i Allsvenskan.
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Klipp ut och spara!

SOMMAR PÅ HOTEL TYLÖSAND
JUNI
23

Leffes Midsommarfest
Livemusik i Tylöhus

24

Club Circus
Livemusik i Tylöhus

26

Club Monday

12

After Beach Tredrag
Pianobar med C-M
Wednesdays Nattklubb

13

14

JULI
1

SOMMARPREMIÄR
After Beach Duo Jag
Konsert - Tylörocken
Pianobar med C-M
Leif’s Nattklubb

2

After Beach Christof

3

After Beach Christof
Club Monday

4

After Beach Christof
Pianobar med C-M
After Beach Christof
Pianobar med C-M
Wednesdays Nattklubb

5

6

After Beach Haaks
Pianobar med C-M
Leffes Beach Club

7

After Beach Haaks
Pianobar med C-M
Fredagsklubben

8

After Beach Haaks
Pianobar med C-M
Leif’s Nattklubb

9

After Beach Christof

10

After Beach Sannex
Dansbandsmåndag Sannex
Club Monday

11

After Beach Tredrag
Pianobar med C-M

15

16
17

26

After Beach På G
Konsert Magnus Uggla
Pianobar med C-M
Wednesdays Nattklubb

After Beach Tredrag
Pianobar med C-M
Leffes Beach Club

27

After Beach På G
Pianobar med C-M
Leffes Beach Club

After Beach Tredrag
Pianobar med C-M
Fredagsklubben

28

After Beach Rydell & Quick
Pianobar med C-M
Fredagsklubben

Dagsfest Daydream
Pianobar med C-M
Sunset - DJ Grabb & Friends

29

After Beach Rydell & Quick
Pianobar med C-M
Leif’s Nattklubb

30

After Beach Christof

After Beach Christof
After Beach Barbados
Dansbandsmåndag Barbados
Club Monday

31

18

After Beach SNSB
Pianobar med C-M

AUGUSTI

19

After Beach SNSB
Konsert Stiftelsen
Pianobar med C-M
Wednesdays Nattklubb

20

21

22

After Beach Duo Jag
Pianobar med C-M
Leffes Beach Club
After Beach Duo Jag
Pianobar med C-M
Fredagsklubben
After Beach Duo Jag
Pianobar med C-M
Leif’s Nattklubb

23

After Beach Christof
Stand up - Badjävlar

24

After Beach Perikles
Dansbandsmåndag Perikles
Club Monday

25

After Beach På G
Pianobar med C-M

After Beach Scotts
Dansbandsmåndag Scotts
Club Monday

1

After Beach Hat Over Hills
Pianobar med C-M

2

After Beach Hat Over Hills
Pianobar med C-M
Konsert - Hoffmaestro & Nano
Wednesdays Nattklubb

3

After Beach Haaks
Pianobar med C-M
Leffes Beach Club

4

After Beach Haaks
Pianobar med C-M
Fredagsklubben

5

SOMMARAVSLUTNING
After Beach Duo Jag
Pianobar med C-M
Konsert - Tylörocken
Leif’s Nattklubb

7

Club Monday

KONSERTBILJETTER:
VIP Monkey, ticketmaster.se eller
035-317 93. Läs mer på tylosand.se

tylosand.se · 035-305 00 · #hoteltylosand · @hoteltylosand
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HBK bjöd
på sponsor
fotboll
De flesta hälsenor höll när
Stigs Vänner delades upp
sig i olika lag och blandade upp med A-lagsspelare på Örjans vall för årets
sponsorfotboll. Det blev
glada skratt och en hel
del kämpande. Det enda
som saknades var skönspel.
LAG ”MICKE SYD” VANN turneringen och det var Micke själv som
växte fram som en fantom mellan
stolparna. Han styrde sitt lag med
fast hand och räddade de bollar som
kom i hans väg. Efter finalen på Aplanen bjöds det på mat i restaurangen på Örjans vall och Sverige – England på storbildsskärm.

Traktormekanikern Thomas Petersson gick fram
som en ångvält på planen och var uppsluppen i
omklädningsrummet!

Ett av målen med "Idrottsstaden Halmstad" är att rankas topp-5 bland de 25 främsta idrottskommunerna enligt tidningen Sport &
Affärers rankinglista.

HBK med i idrottsprojekt som ska
lyfta Halmstad
Halmstads Bollklubb är en av föreningarna som deltar i ett
idrottsprojekt som ska lyfta Halmstad som stad.

Niclas Lindh ser skolboksmässig ut när han
dribblar sig fram.

En av matchvinnarna – Micke Syd, som visade
storform i regnet på Örjans vall.

HBK:s ordförande Tony Karlsson skötte snacket
med fotbollsagenterna i pausen mellan
matcherna.

NU STARTAR Halmstads kommun
tillsammans med föreningsliv, Hallands idrottsförbund, Halmstad
högskola med flera projektet Halmstad Idrottsstaden. Syftet är att lyfta
Halmstad i det breda perspektivet:
idrott, evenemang, folkhälsa, integration, destination, näringsliv och
Högskolan.
Halmstads Bollklubb är en av föreningarna som fått chansen att vara
med, dessutom med flera representanter: Alice Midbratt i gruppen Lägerverksamheten som en del av
idrotten, Stefan Mildaeus i gruppen
Breddidrott och samverkan föreningsliv och grundskola/gymnasium
samt Jan Jönsson i gruppen Elit
idrott och evenemang. Dessutom
sitter Tony Karlsson med i styrgruppen. Jan Jönsson säger:
– Projekt av den här karaktären är
viktiga för Halmstad och när idrotten kommer samman i den här typen av dialog och arbete så föds det

bra ideer som blir plattform för vidare arbete som förhoppningsvis
kan bidra till god hälsa i allmänhet
och skapa stora idrottsminnen.
Övriga grupper i projektet är
Spontanytor och aktivitetsytor samt
Samverkan med Högskolan i Halmstad. Totalt är det ett 35-tal personer
från nästan lika många idrottsföreningar som deltar i projektet.
Ett av målen i projektet är att rankas topp-5 bland de 25 främsta
idrottskommunerna enligt tidningen Sport & Affärers rankinglista
(plats 13 idag).
Ett annat mål är att antalet elever
som mår bra eller mycket bra ska
öka mellan 2017 och 2019, liksom antalet flickor respektive pojkar i åldern 5–20 år som är aktiva i föreningslivet.
– Det känns fantastiskt kul att vi i
bred samverkan mellan bland annat
kommun, föreningsliv, högskola och
förbund tagit fram en gemensam

Projekt av den
här karaktären
är viktiga för
Halmstad

målbild för vad vi vill med idrotten.
Gemensamma mål skapar vi-känsla
och gör att vi drar åt samma håll, säger Ola Magnusson, tf förvaltningschef Teknik- och fritidsförvaltningen som driver projektet Halmstad
Idrottsstaden.
CHRISTIAN ALBINSSON
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Idrottskliniken

på Capio Movement

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

#endagpåmovement

VÄNTA INTE
FÖR LÄNGE,
SÖK DIREKT FÖR
EN BEDÖMNING

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

Tack!

Marknadsundersökning utförd

www.bostadco.se/marknadsundersokning
Vi på Bostad&Co tar oss tid för dina frågor,
och nu ville vi ha dina svar. Och det fick vi i
den undersökning som pågått under juni!
Stort tack för hjälpen - dina svar hjälper
nämligen oss att bli ännu bättre!

Nu återstår att analysera data och utveckla
strategier för en bättre mäklartjänst. Vi
har kavlat upp ärmarna. Välkommen att
göra ditt livs bästa affärer med oss - även
framöver!

Du hittar oss i bl a i HBKs nätverk eller på
Storgatan 25 - bostadco.se - 035 710 95 00
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Prat i kvadrat(en)
med Janne Jönsson
TILLVARON SOM allsvensk
nykomling är hård och
ibland kompromisslös. Det
fick vi tyvärr bittert uppleva
upprepade gånger under ”första halvan”
av seriespelet. Inte mindre än sex av våra
åtta nederlag har handlat om uddamålsförluster. Särskilt extra sved det s enaste/
sista bakslaget när vi hade 1-0 och borde
fått åtminstone en poäng men föll snöpligt mot Sirius på tilläggstid, 1-2.
TOLV OMGÅNGAR AV Allsvenskan är
avverkade. Trots vår blygsamma tabellplacering tycker jag inte att vi spelmässigt sett har underpresterat
mer än vid några enstaka tillfällen. Av kända skäl och varierande orsaker har vi inte kunnat mönstra samma startelva
två matcher i följd. Därmed har
vi inte heller fått den kontinui-

tet som är att föredra och som krävs för
att nå framgång på toppnivå. Vi har
tvingats rotera inom truppen och spelarna har fått agera i olika positioner, vilket kanske är lärorikt men knappast vägvinnande i längden.
Att vi ligger där vi ligger – näst sist –
beror förstås inte bara på otur. Själv tänker jag fotboll och HBK praktiskt taget
dygnet runt, ”24/7”. Tillsammans med
övriga i tränarstaben och initierade
ledare funderar vi ständigt på att hitta
lösningar på hur vi ska förbättra prestationsförmågan och därmed resultaten.
Tillsammans jobbar vi hela tiden med
klubbens bästa för ögonen.
Vi har som bekant ett ungt manskap
– seriens yngsta – och många mycket
talangfulla spelare, jämte det mer rutinerade gardet. Klivet upp från Superettan är i vissa fall större än vad man ibland
är medveten om.
UPPEHÅLLET, PÅ GRUND av EM-slutspelet för U21, har gjort oss gott. Det är
ingen hemlighet att vi har för avsikt att
spetsa truppen med inslag utifrån. Föreningen har vissa resurser att kunna förstärka laget och fylla på med tyngre
pjäser. Vi behöver få in ytterligare kvali-

teter i laget, inte minst offensivt. I skrivande stund är inga nyförvärv presenterade. Kanske kommer vi också att tappa
någon spelare.
Transferfönstret i svensk fotboll är
öppet mellan 15 juli och 11 augusti.
Allsvenskans uppehåll har inneburit
täta kontakter med fotbollsagenter och
andra klubbar. Efter mötet med Sirius
gavs våra spelare en kortare semester.
Andhämtningen behövdes. Den klena
poängskörden och de nesliga uddamåls
förlusterna är förvisso tärande men vi
känner oss på inget sätt nedbrutna. Vi
vet att vi har kapacitet och potential att
klättra över strecken. Vi är taggade inför
omstarten.
NYSTARTEN SKER MOT gulsvarta
Elfsborg, lördagen den 1 juli kl 18. Det är
bäddat för ännu en fotbollsfest i ett
Halmstad med högsommar och förhopp
ningsvis många fotbollsintresserade
turister på plats, även boråsare. Elfsborg
är ett spelskickligt lag på övre halvan och
vi är i nställda på en tuff batalj. Kom och
stötta oss!
JANNE JÖNSSON, MANAGER
/berättat för Kent Johansson, reporter

Vinst i första matchen
på Örjans vall
HBK Dam har gått som tåget sedan laget
bildades. Den 2 juni innebar kanske den häftigaste
utmaningen hittills i damlagets korta historia –
seriefinal på Örjans vall inför flera hundra
åskådare. Det blev vinst med 3-2 mot Vinberg!
ATT SPELA MATCHEN på Örjans
vall med fri entré sporrade
HBK:arna.
– Jag tror och hoppas att det blir
lite positiv nervositet. Till våra vanliga matcher kommer det inte så
mycket publik, men på fredag hoppas vi på folkfest, sa Arbnora Robelli inför matchen. Och hon fick som
hon ville.

300 åskådare på Örjans är många
fler än vanligt på matcherna i division 3. Publiken fick dessutom se en
spännande match där HBK drog det
längsta strået.
– Mäktigt att få spela på Örjans vall.
Det gör vi gärna om, sa Linn
Eskilsson efter matchen. Det var hon
som visade vägen genom sitt 1–0-mål
i slutet av första halvlek och sedan

2–0 direkt efter paus. Lagkompisen
Malin Andersson blev matchhjälte
när hon efter en lång löpning i den
71:a minuten blev frispelad av just
Eskilsson och lyfte in 3–2.
EFTER FJOLÅRETS flygande start
och överlägsna serieseger i fyran siktar HBK på serieseger.
– Nu leder vi serien, har mött
topplagen och ännu inte förlorat så
det kan man väl tolka som att vi ska
ligga i topp även om vi fortsätter att
ta en match i taget, sa tränaren Alexandru Serban till Hallandsposten
efter matchen.
CHRISTIAN ALBINSSON

Målglada HBK Dam ångar på i division 3.
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hamngatan

41, halmstad

Thomas Roth, Rebecca Roth och Emil Tönnermark.

W W W.T H O M A S R OT H . S E

hamngatan

41, halmstad

REA

0:FRI HEMLEVERANS*
ALLA SÄNGAR

UPP TILL 50%

*Gäller vid köp av säng under
sommarREAn 2017 (värde 495:-)

50%

SPARA
10.380:-

SPARA
5.000:-

RABATT

KOMPLETT SÄNGPAKET!
HBK påslakanset

Påslakan och örngott i bomullspercale
150 x 210 cm.

199:(399:-)

Resö kontinentalsäng
180x200 cm inkl.
bäddmadrass exkl. ben.

24.990:-

(29.990:-)

HALMSTAD/STENALYCKAN
Orkangatan 2F
Vardagar 11-19
halmstad@sova.se Lördag
11-16
035-15 82 40
Söndag 11-16
Erbjudandena gäller på Sängvaruhuset SOVA. Reservation för slutförsäljning och eventuella tryckfel.

Family kontinentalsäng 180x200 cm
inkl. bäddmadrass, svängda träben
och gavel

19.990:(30.370:-)
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MARCUS JOHANSSON, BACK #27

Mittback
längst i laget
– såg sin första HBK-match
stående på en läskback
Flera i dagens lag är HBK:are sedan barnsben, som till exempel
Marcus Johansson, lång och stabil mittback. Han var bara sex år när
han första gången fick följa med pappa Bo till Örjans vall och kolla på
allsvensk fotboll. Bosse hade med sig en tom läskback, som sonen fick
stå på för att kunna se spelarna på planen. 17 år senare är ”Mackan” själv
en av aktörerna i HBK:s matchtröja. Trots att han är uppvuxen
i en närmast fotbollstokig familj har han distans till sporten. Vid sidan
om planen studerar han på Högskolan och driver en inredningsbutik
vägg i vägg med Kaggagård tillsammans med sin sambo Frida Femling.
Hemma ställer han sig gärna i köket och lagar en god vegetarisk måltid.
Men när han snörat på sig fotbollsskorna är det fullt fokus på bollen som
gäller. Varsågoda alla HBK-fans och andra – 22 frågor och svar med
Marcus ”Mackan” Johansson.
TEXT KENT JOHANSSON
FOTO ANDERS SÄLLSTRÖM/SÄLLSTRÖM PHOTOGRAPHY
STYLING BARBERS & YOU

1

Vad fick dig att börja
med fotboll?

– Det var nog bara ganska logiskt,
för en liten grabb i Haverdal. Hela
min familj är fotbollsintresserad.
Pappa har varit domare i många år
och bägge mina storasystrar är
numera fotbollsdomare på hög
nivå, Annica har Fifa-status och
Malin dömer Damallsvenskan. Vår
mamma, Karin, har också stöttat
oss både när det gäller idrott, skola
och annat. När jag blev åtta år
flyttade vi till sta’n, Furet, och då
började jag spela för HBK – och på
den vägen är det.

2

3

Var du duktig som
pojklagsspelare?

– Nja, sådär. Jag har aldrig spelat
i landskapslaget eller pojklands
laget. Jag är väl något av en träningsprodukt och ett levande bevis
på att man kan bli allsvensk spelare
utan att ha varit med på till exempel
Elitpojklägret. Däremot har jag kört
mycket extraträning på egen hand
eller med pappa. Vi har ägnat åtskilliga timmar åt specialträning på
Sannarp, när inga andra varit där.

Hur har det påverkat
dig, att flera i din familj
är domare?

Jag
är väl
lite av
en träningsprodukt

– Det har kanske bidragit till att jag
förespråkar fair play och ärliga tag
på planen. Jag försöker att inte protestera mot domslut. Gula kort på
grund av snack med domarna är
onödiga varningar, närmast oacceptabla i mina ögon. Däremot kan det
uppstå olyckshändelser eller annat
som gör att man drar på sig ett gult
kort. För egen del har jag med åren
blivit mer och mer polerad i närkamperna.

4

Varför valde du fot
bollen före pingisen?

– Som sig bör provade jag som liten
ganska många olika idrottsgrenar.
Jag var lovande i bordtennis, bland
topp 20 i Sverige i min åldersklass
(1993), och blev faktiskt erbjuden av
Halmstad Bordtennisklubb att åka
på läger till Kina. Jag tackade nej.
Fotbollen kändes roligare. Det kändes bättre att någon annan HBTKungdom fick den chansen. Jag föredrar lagsporter, att spela och uppleva saker, såväl segrar som förluster, tillsammans med andra.
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Jag är längst i laget
och min längd är
en fördel inte minst
i fasta situationer

5

Vilka är dina första
fotbollsminnen?

– Jag var sex år när jag första gången
fick följa med pappa till Örjans vall.
Året var 1999 och det var storpublik.
Vi var ute i god tid och stod utmed
räcket framför ståplats. Lyckligtvis
hade pappa tagit med sig en tom
läskback som jag fick stå på för att
kunna se matchen.

6

Roligaste minnena?

– Jag minns en gång i Gothia
Cup när jag var typ 16 år. Vi vann
mot ett lag från England och jag
nickade in ett av målen. Det är inte

så ofta jag hamnar i målprotokollet.
SM-finalvinsten med U19, 2012 mot
Hammarby, 5-3, var en fantastisk
upplevelse. Vi hade ett bra lag där
de flesta av oss även var klasskompisar på John Bauer-gymnasiet.

7

Vilka tränare har betytt
mest för dig?

– Det finns många som påverkat mig
i positiv riktning. Som pojklags
spelare gjorde Ulf ”Puh” Jönsson
och Jesper Möllerström starka
intryck, liksom Mats Jingblad som
tränade oss när vi vann U19-SM.

#27

MARCUS
JOHANSSON
Smeknamn: Mackan
Ålder: 23
Bor: Bostadsrättslägenhet, centrum Halmstad
Familj: Sambo med Frida Fremling, pappa
Bo, mamma Karin och systrarna Annika och
Malin
Matcher: Debuterade i Allsvenskan 2015,
17 matcher i Superettan 2016

9

Vem var din fotbollsidol
när du var grabb?

– Jag minns att jag hade en poster
på väggen i pojkrummet med Ruud
van Nistelrooy, som var en grym
anfallare i Manchester United. Men
jag är ingen fotbollsnörd. Vid sidan
om HBK är jag tämligen ointresserad och kollar sällan på andra
matcher än allsvenska.

10

Vad har du för
intressen, då?

– Många. Jag gillar att sitta vid
datorn, surfa och läsa om olika
saker. Förutom att jag pluggar på
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Högskolan äger och driver min sambo och jag en inredningsbutik, som
heter Hemlängan och ligger vid Kaggagård intill Gamla kustvägen, i höjd
med Heagård. Frida och jag sköter
inköp och försäljning tillsammans,
fast hon är den som är i butiken
mest. Det känns bra att ha något att
syssla med vid sidan om fotbollen.

11

Vad är det för studier
du ägnar dig åt?

– Programmet heter ”Professionell
idrottskarriär och arbetsliv”. Det är
mycket intressant. Utbildningen
innehåller bland annat föreläsningar och seminarium i många om
råden, som juridik, entreprenörskap, hälsa och anatomi, ämnen
som kan tillgodoses vid senare eventuellt fortsatta studier. Malle (Malkolm Nilsson, målvakt) går samma
program och vi har nått halvvägs,
två av fyra år, med 75-procentig takt
på grund av fotbollen.

12

Vad tänker du ägna
dig åt efter den
aktiva karriären?

– Vet inte ännu. Jag är ganska entreprenöriellt lagd och kan nog tänka
mig att starta ett eller flera företag i
framtiden. Det får framtiden utvisa.

13

Vilket var ditt dröm
yrke som liten,
förutom fotbollsproffs?

– Provsmakare av tårtor. Det var min
dröm. Jag älskar efterrätter och
tårtor, speciellt prinsesstårta.

14

Vilken är din favoritpryl i hemmet?

15

Favoriträtt?

16

Favoritfärg/favoritfilm/favoritmusik?

– Setet med Global-knivar. Jag gillar
att laga mat och Global-knivarna var
ett bra köp.

– Jag är vegetarian och
föredrar enkla rätter som husmanskost utan kött eller fisk.

– Marinblå. Förr var jag något av en
cineast, nu kollar jag inte riktigt lika
mycket på filmer, men ”The Green
Mile”, ”Catch Me If You Can” och
”Transformers” är klassiker. När det
gäller musikvalet lyssnar jag på allt
från ”Tjuvjakt” till ”Tropisk House”.

17

Vad har du på
displayen på din
mobiltelefon?
– En bild på Frida!

18

Vem i HBK umgås du
mest med?

– Malle. Vi är jämngamla och har
följts åt genom alla pojklagen upp
i A-laget. Dessutom pluggar vi ihop
och går i truppen under namnet
”Humle & Dumle”. Vi bjuder på det.

19

Hur var det att vara
utlånad till Öster?

– Helt okej. Det var 2015 och jag gjorde två matcher för Öster i division 1.

Det kändes ovant att komma in ett
omklädningsrum med idel nya ansikten och få presentera sig. Det var
en ny erfarenhet och något som jag
aldrig tidigare behövt göra i HBK,
eftersom jag varit med i klubben sedan jag var åtta år.

20

Hur förbereder du
dig inför en match?
Är du skrockfull? Var trivs du
bäst i laget? Har du fördelar
av att vara så lång?

– Nej, jag har inga speciella manér
för mig före avspark. Däremot för-

bereder jag mig på bästa sätt genom
att käka och sova mycket. Mittback
känns som min mest naturliga position. Jag är längst i laget (196 cm)
och min längd är en fördel, inte
minst i fasta situationer. Min strävan är att bli bättre framför allt i det
offensiva huvudspelet.

21

Du känns stabil
i startelvan. Vad
anser du om lagets insatser
så här långt (tio omgångar)?

– Spelmässigt sett har vi hängt med
bra, men har på grund av olyckliga

Provsmakare
av tårtor. Det
var min
dröm

omständigheter inte riktigt fått den
poängutdelning som vi förtjänat.
Sammanhållningen och stämningen i truppen är mycket bra, vi är
sammansvetsade och ska inte stirra
oss blinda på resultaten. Fortsätter
vi på den inslagna vägen, utan att bli
stressade, är jag övertygad om att vi
kommer att klättra i tabellen.

22

Vem är Allsvenskans
bäste spelare just nu?

– Finns många duktiga, svårt att välja någon speciell.
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Följ med på en unik golfresa till Skottland

Spela de klassiska linksbanorna med ett riktigt proffs. Först lite linksträning och
sedan spel på härliga linksbanor med avslutning på Carnoustie. Fredrik kommer
vara vår värd på resan så missa inte chansen att följa med. Boka in dig redan
idag!

En pärla vid Atlantkusten
Quinta da Marinha

Golfanläggning vid charmiga Cascais 4 nätter i dubbelrum inkl frukost, fri golf*

Pris fr 3 495 kr

Prisvärt i Polen, Sierra Resort

Fin modern golfanläggning, 2 nätter i dubbelrum inkl
frukost, 1 middag, 2 dagsgreenfee*

Pris fr 2 550 kr

*Flyg tillkommer

Golfa vid tyska rivieran, Golfresidenz

Prisvärd golfanläggning i Timmendorfer Strand, 3 nätter
i dubbelrum,frukost, 2 middagar, 2 greenfee, hyrvagn

Pris fr 2 650 kr

tel 035 356 81
info@golfjoy.se
www.golfjoy.se

Live no4 GOLF 108x78 2017.indd 1

GODASTE KAFFET
FINNS PÅ JOBBET

R k
2017-06-12 11:27:20

frossa
Räkfrossa med sina
klassiska tillbehör 229:26 juni –13 augusti kl 18–21

STORGATAN I HALMSTAD. TEL 035-295 86 07
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Möt HBK:s
nye tränare
Igor Krulj
I slutet av januari blev han klar som assisterande
tränare. Ett stort steg från jobbet i Tvååkers IF.
Bara drygt fyra månader senare kom nästa stora
kliv – Igor Krulj blev erbjuden m
 öjligheten att bli
ny huvudtränare i HBK och tackade ja.

LÄR KÄNNA

IGOR KRULJ
Född: 19 augusti 1988
Position som spelare: Vänsterback
Tidigare klubbar: IF Leikin, Halmstads BK,
Ängelholms FF, IS Halmia (lån) och SV
Wilhelmshaven
Främsta meriter på planen: Fyra pojklandskamper
Födelseort: Osijek, Kroatien
Utbildning: Ekonomiexamen från Halmstad
Högskola och fotbollstränarutbildning
Favoritfilm: Blood Diamond
Favoritmat: En riktigt god pasta
Favoritresmål: Rubin i Kroatien
Kör: BMW 1-serie
Världens bästa fotbollsspelare: Ronaldo den
äldre
Drömvärvning till HBK: Paolo Maldini i sin
glans dagar
Vad gör du helst en ledig kväll? Tar det lugnt
och umgås med sambon eller vänner.
Läser: En psykologibok av Paul Gilbert
Motto: Jag har egentligen inget motto men
gillar att ta en dag i taget
Drömmer om: Jag drömmer om att jag ska
fortsätta utvecklas och bli en bättre människa
för varje dag
Inspireras av: Människor som försöker bidra
med positiv energi

TEXT DANIEL CEDERLUND FOTO JOAKIM LEIHED

EFTER ATT RESULTATEN inte varit
med HBK i Allsvenskan behövde
något göras. En ny röst i omklädningsrummet blev en av åtgärderna
och beslutet formades genom ett
öppet samtal mellan spelare, tränarstaben och HBK:s styrelse.
– Vi vill inte vara klubben som i
panik sparkar en tränare bara för att
resultaten inte kommer. Det är
många faktorer som spelar in för att
bygga ett framgångsrikt lag, men vi
kände gemensamt att vi ville låta
Igor få chansen på planen medan
Janne fokuserade på managerrollen.
Redan dagen efter beslutet började
Igor förbereda träningsprogrammet
inför omstarten, medan Janne ringde runt till agenter för att leta förstärkningar, berättar en nöjd Tony
Karlsson, ordförande i HBK, som
tillsammans med en enig styrelse
genomförde förändringarna för att
”maximera chanserna att stanna
kvar i Allsvenskan”.
Igor Krulj nådde aldrig A-laget i
HBK som spelare, med gör det nu
alltså som huvudtränare. ”Ung och
lovande”, var omdömet från HBK:s
ordförande Tony Karlsson när han
rekryterades. Och lovande verkar
han vara eftersom HBK-ledningen
låter honom ta över efter rutinerade
Janne Jönsson. Igor blir därmed den
yngste huvudtränaren i elitfotbollen
i Sverige.
Han kommer senast från Tvååkers
IF. Tidigare har han varit U21-ansvarig och assisterande tränare i Var-

bergs BoIS. Men det var i HBK som
karriären som spelare höll på att ta
rejäl fart och det är Halmstad som
alltid har känts hemma.
– Jag kom till Halmstad som treåring från forna Jugoslavien. Jag
gick på Örjansskolan och spelade
fotboll i HBK, konstaterar Igor Krulj.
Som spelare nådde han inte riktigt
ända fram till HBK:s A-lag, men tränade med seniortruppen under ledning av ingen mindre än Janne
Andersson. Framför Igor som vänsterback fanns rivjärnet och pådrivaren Per ”Texas” Johansson.
– Jag var ung, men togs väl om
hand av de äldre killarna i laget,
bland annat ”Texas”. Det fanns
ingen konkurrenssituation oss
emellan. Snarare fanns det många
att se upp till, som Dusan Djuric och
Peter Larsson exempelvis, minns
Igor.
EFTER HBK BLEV det en sväng via
Ängelholm och Halmia till heltidsproffsspel med tyska SV Wilhelmshaven.
– Det blev ett roligt äventyr, jag
minns att vi mötte Werder Bremen i
tyska cupen och lyckades klara oavgjort 4-4, men förlorade med 4-0
mot Frankfurt. Intresset var stort,
trots att det var fjärdedivisionen och
jag skulle nog kunna jämföra nivån
med Superettan i Sverige, berättar
Igor som när han kom hem drog
korsbandet och avslutade spelar
karriären i Qviding.

Igor Krulj är Sveriges yngste tränare på elitnivå när han nu tar över som huvudtränare i HBK.

Jag
var ung,
men
togs väl
om
hand av
de äldre
killarna
i laget

Igor ville fortsätta inom fotbollen
och hade börjat intressera sig för
ledarskap. Han förkovrade sig i ämnet på Högskolan i Halmstad och
tog 2013 uppdraget som U21-tränare
i Varberg. Redan då insåg han att
han hade en fallenhet för den individuella utvecklingen, något som
han nu får chansen att visa i HBK.
– Det är ett hårt jobb som krävs
och jag gillar den individuella utvecklingen. Det handlar om att förstå hur spelarna ska kunna ta nästa
kliv i utvecklingen hela tiden, säger
Igor och fortsätter:
– Det är ett stort steg att bli huvudtränare, men det känns väldigt
inspirerande. Det är kul att få chansen tidigt, även om jag inte funderar
så mycket på att jag är ung.

Hur skulle du beskriva din
fotbollsfilosofi?

– Det beror lite på. Jag tror på att anpassa fotbollen efter de spelartyper
du har. Det gäller att få ut maximalt
av dem. Jag vill spela med en aggressivitet och att vi vågar mer i offensiven än vad vi har visat hittills. Vi ska
våga stå upp högre i banan och vi
ska våga vinna matcherna.

Du plockar in Billy Magnusson
som assisterande tränare,
berätta om honom.

– Jag känner honom sedan tidigare,
både från U21-fotbollen och från
division 1-serien. Han är mån om
människan och om spelaren. Det är
en lugn och lojal kille som är bra på
analyser.
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Vi presenterar
här stolt våra
huvudsponsorer

Igor var ingen oäven fotbollsspelare och takterna sitter fortfarande i.

Janne Jönsson, Andreas Jankevics och Igor Krulj i samspråk på träningsplanen.

Finns det någon annan tränare som du inspireras av?

– Jag gillar tränare som bryr sig om
kollektivet eftersom fotboll är en
lagsport – ledare som sätter laget
före individerna. Janne Andersson
är en sådan. Han var min tränare i
HBK när jag spelade och honom har
jag inspirerats en hel del av. Carlo
Ancelotti är en annan, kanske är lite
färgad eftersom jag håller på Milan.

Hur är du som ledare?

– Jag fokuserar alltid på laget och
tror på att jobba stenhårt varje dag.
Det arbete du investerar varje dag är
det som visar sig på matcherna. Du
får ihop ett lag då alla känner sig delaktiga, samtliga spelare ska känna
att de utvecklas.

Hur skulle du fira ett säkrat
allsvenskt kontrakt för HBK?

Jag
fokuserar alltid
på laget
och tror
på att
jobba
stenhårt
varje
dag

– Då skulle jag ta det lugnt och varva
ner några dagar. Efter de dagarna
skulle jag börja fokusera på nästa
säsong.

Det låter lite som Janne Andersson när han efter matchen mot Frankrike satte sig ensam på balkongen och tog det
lugnt.
– Jag är nog lite färgad av honom,
skrattar Igor.

Legendaren
tillbaka!
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Ny assisterande
tränare i HBK
Billy Magnusson heter den senaste
rekryteringen i ledarstaben runt HBK.
Han har tidigare jobbat med HBK U17,
men har fått sin fostran i Landskrona
BoIS, något som märks på den
karaktäristiska skånska dialekten.
TEXT CHRISTIAN ALBINSSON FOTO JOAKIM LEIHED

UNDER FEM ÅR spelade Billy i
Landskrona BoIS A-lag och var med
om ett allsvenskt kval 1998 mot Trelleborgs FF.
– Vi var snubblande nära Allsvenskan den gången, men det gick
tyvärr inte, kommenterar Billy som
slutade spela 2000. Året efter kom
en viss Janne Jönsson och tog över
som tränare.
– Janne är ett stort namn i Landskrona eftersom han lyckades ta upp
föreningen till Allsvenskan, berättar
Billy som genom åren har jobbat
med både det offensiva och det
defensiva inom fotbollen. Han har
varit assisterande till tre olika
huvudtränare i Landskrona, så det
har inneburit ett brett arbete med
olika fotbollsfilosofier.
– Jag har jobbat med det mesta
inom fotbollen, även en del utbildning. Nu gäller det att hitta varandras styrkor i staben. Jag tror att min
styrka handlar om kommunikation
och försöka hitta en relation till
spelarna.
BILLY ÄR UTBILDAD lärare så pedagogiken finns naturligt. Ett annat
utmärkande drag är att han alltid
säger vad han tycker och är lojal mot
de som han jobbar tillsammans
med.
– Det vet jag att Igor uppskattar,
konstaterar Billy som har lärt känna
HBK:s nye huvudtränare genom att
de varit konkurrenter i U21-serien
och division 1. Igor tränade Varberg
respektive Tvååker medan Billy har
huserat i Landskrona.
– Vi blev mer av kollegor, snarare
än rivaler. Vi har alltid haft intressanta samtal om hur man jobbar

Vår uppgift som
tränare är att bygga
relationen med
spelargrupen och
skapa en trygghet

med spelare och hur man vill spela
fotboll, exempelvis.
Billys fotbollsfilosofi handlar
mycket om att ha tydliga ramar och
inom de ramarna utmana och ta
egna beslut.
– Vi ska vara tydliga med hur vi
ska uppträda på banan och vara
trygga med våra positioner och vårt
spel. Vi måste också ta beslut som är
framgångsrika och våga ta dem. Vår
uppgift som tränare är att bygga
relationen med spelargruppen och
skapa en trygghet.
Vad får du inspiration från?
– Det får jag oftast av de som jag jobbar med, nu är det Igor och Damir,
Simon och Andreas. Det är de som
man har dagliga diskussioner med.
Jag tycker att det intressanta är där
du är just nu.
Hur skulle du fira om HBK skulle
klara sig kvar?
– Då skulle jag bli extremt glad och
unna mig lite mat och glädje. Gärna
tillsammans med spelargruppen.

Billy Magnusson
Ålder: 38 år
Utbildning: Lärare med inrikting idrott och matte
Yrke: Fotbollstränare
Motto: ”Behandla andra som
du själv vill bli behandlad!”

Billy Magnusson, med förflutet i bland annat Landskrona, kliver in som assisterande tränare i A-laget.
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Gratis sommarträning
i Norre Katts park v. 27-31,
torsdagar kl. 18.30.

Sommarerbjudande:
5 PT timmar, scanning och
screening på köpet (60 min) för
2900 kr (ord. pris 3700 kr)
Boka direkt med vår PT
anders.bjork@friskishalmstad.se
Boka senast 31/7

VI STÖTTAR

GAMLA BOLLKLUBBARE
– EN KAMRATFÖRENING INOM HBK

Fabriksförsäljning av
lokalt producerad kyckling.
Öppet fredagar kl. 8.30 – 13.00.
Ring för beställning!
Tel: 0430 – 50430

För mer information
Välkommen in på

www.knaredskyckling.se

Inga tillsatser bara kyckling!
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RES FRITT I
TVÅ MÅNADER

650 kr
15/6–15/8

Sommarkortet är här!

– ta tåget eller bussen till ditt smultronställe
Res så mycket du vill i Halland 15 juni–15 augusti. Kortet gäller på
alla bussar, Västtågen, Pågatågen, Krösatågen och Öresundstågen.
Trevlig resa!
Läs mer på hallandstrafiken.se/sommar

DETTA ÄR EN ANNONSBILAGA FRÅN HALMSTADS BK

HBK | KLUBBEN

HBK LIVE

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.

SOMMARBILJETTEN
HBK – IF ELFSBORG
H B K – G I F S U N D S VA L L
H B K – J Ö N KÖ P I N G S S Ö D R A I F
HBK – IK SIRIUS
VÅ R A F Y R A S O M M A R M AT C H E R I E T T PA K E T – T I L L H A LVA P R I S E T
G Ä L L E R B A R A F Ö R KÖ P.

17

DETTA ÄR EN ANNONSBILAGA FRÅN HALMSTADS BK

18

HBK LIVE

Nytt framtidsboende
på Nissastrand
HBK reser med oss –
det kan ni också göra!

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

det kan ni också göra!
Vi transporterar
även gods!

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

0430-

16 666

Vi transporterar
även gods!

0430 16 666
Ring oss för mer
information eller
om ni vill beställa
transporter.

Barbershop med rakning,
0430 skäggvård och trimning.
Vi klippning,
transporterar
även gods!
Välkommen! 16 666

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

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
Riksbyggen utvecklar, förvaltar och förbättrar rummen som du bor och arbetar i.
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”Hacke” krönte karriären
med att höja SM-pokalen
En mer välregisserad avslutning som fotbollsspelare får man leta efter. Tommy ”Hacke” Anderssons karriär
är som hämtad ur den gamla serietidningen Buster. Efter att ha tagit sig från division 3-spel i Tidaholm blev
han en etablerad mittback och under en följd av år ledargestalt och uppskattad lagkapten i HBK. Efter sin
allra sista match på Örjans vall fick han inför hemmapubliken äran att lyfta SM-pokalen när HBK stod som
svenska mästare för 20 år sedan, närmare bestämt den 26 oktober 1997.
Hacke är fortfarande en profil i Halmstad och arbetar sedan många år i eget företag inom försäkrings
branschen. Och han är lika vältränad nu som då, fast idag handlar det om padel, golf och andra motionsformer. Fotbollen följs på distans med sonen Simon i HBK:s ungdomslag och dottern Elin i Alets IK.
TEXT KENT JOHANSSON FOTO BILDBYRÅN

1

Hur följer du dagens
HBK?

– Från läktarna och tv-soffan. Hjärtat klappar starkt för HBK. Fotbollen
är och har alltid varit en stor del av
mitt liv. Mina år som aktiv i HBK var
roliga. Det har gått 20 år. Mycket har
förändrats, både på och utanför planen. Min grabb Simon spelar i U19
och U21-lagen för HBK och även där
nöjer jag mig med att vara åskådare
och inte lägga mig i saker och ting.
Det är kul att följa ungarnas fotbollsintresse.

2

Du känner Janne Jönsson, manager i HBK,
bättre än många andra. Hur
är han som kompis?

– En mycket god och pålitlig vän. Vi
har känt varandra väldigt länge och
spelade ihop under många år. Jag
var och hälsade på honom när han
bodde och jobbade i Japan och jag
var best man på hans bröllop. Han
är en glad gamäng och vi har kul tillsammans. Dessutom är vi ett gäng
före detta HBK-spelare som brukar
träffas ett antal gånger om året, på
herrmiddag, och har det trivsamt.
”Lie” Larsson, Mats Jingblad, Magnus Peterson och Tommy Frejdh är
också med. Där är det lika svårt att
platsa runt bordet, som vid Nobelmiddagarna… Hur Janne är som fotbollstränare får andra bedöma. Just
i den rollen känner jag honom inte
lika väl. Men han har en gedigen
erfarenhet och meritlista även i det
avseendet.

3

Vad minns du bäst från
din aktiva tid i HBK?

– Jag hade ju nöjet att få vara med
under en period med stora framgångar och även positiva förändringar, där klubben reste sig och under en tid var etta i Sverige och även
satte avtryck i internationella sammanhang. Parma-matcherna blev på
sätt och vis biljetten och var också
det ekonomiska lyftet bakom de
framgångar som klubben senare

kunde skörda i form av professionalism och SM-guld. Det skedde också
mycket tack vare försäljningar av
spelare till England och andra länder.
– Att få nöjet att lyfta SM-bucklan
efter sin allra sista match i elitsammanhang, var givetvis en fantastisk
känsla. Jag hade bestämt mig redan
året innan, att 1997 skulle bli min
sista säsong. En del är glada över att
jag höll det löftet (skratt). Jag minns
guldmatchen. Vi mötte Ljungskile
hemma. Det var höst och kallt och
isigt på planen. Också lite nervöst på
sina håll även om vi visste att vi normalt skulle vinna mot Ljungskile.
När så Mats Lilienberg knoppade in
1-0 släppte nervknutarna och vi
vann till slut med 3-0. Den efterföljande guldbanketten på Hotell
Mårtenson är klassisk.

4

Vad fick dig att sluta?

5

Vilken är din mest minnesvärda cupmatch?

Tommy
Andersson
Smeknamn: Hacke
Född: 1964 Familj:
Anne-Lie samt barnen Simon och Elin
Bor: Väster, Halmstad Moderklubb:
Tidaholms GIF Allsvenska matcher/
mål: 167/12 Meriter:
SM-guld 1997, cupguld 1995, Lilla silvret 1995, styrelse
ledamot 2011-12
Så här glad var Tommy "Hacke" Andersson när han lyfte SM-bucklan inför en nöjd hemmapublik.

fart på allvar. Jag spelade med Tidaholms GIF i division 3. Där fanns
även en före detta Fifa-domare som
heter Erik Fredriksson – vi spelade
förresten golf för ett tag sedan – och
han var en av dem som indirekt tipsade HBK om att värva mig. Erik,
Christer Frejdh och hans bror Tommy (HBK-ikon) bidrog till övergången. Inledningsvis hade jag svårt att
platsa i HBK. Men trägen vinner och
efterhand fick jag förtroendet av
(Stuart) Baxter och blev till slut en
hyfsad mittback.

– Bäst före-datumet närmade
sig. Jag var 34 år och det kändes rätt
att ägna mer tid åt familjen, utbildning och jobb. Jag hade inga problem med att sluta. Men det kändes
gott att få sluta som mästare.

– Som enskild match betraktad är
det hemmamatchen mot Lokomotiv
Sofia, Cupvinnarcupen 1995. I hällande höstregn lyckades vi vända
och vinna hemma med 2-0. Jag lyckades forcera in tvåan efter en hörna
och strax senare rädda en boll på
egen mållinje. Det var tack vare den
segern vi senare fick möta Parma i
två i och för sig också oförglömliga
matcher, 3-0 respektive 0-4.

6

Du var en så kallad
”slow starter”. Hur kom
det sig att du hamnade i
HBK?

– Som ung sysslade jag även med
ishockey och handboll. Jag är uppvuxen i lilla Tidaholm och det var
egentligen inte förrän efter lumpen
i Skövde som fotbollskarriären tog

7
Jag
hade
inga
problem
med att
sluta.
Men det
kändes
gott att
få sluta
som
mästare

Hur nära var det att du
tog över som klubb
ledare efter Stig Nilsson?

– Det var aldrig riktigt aktuellt. Stig
var en fantastisk ledare och det
fanns andra dugliga ledare som kunde ersätta honom när det blev dags.
Jag hade bestämt mig för att lämna
fotbollen och satsade istället på en
bana inom försäkringsbranschen.
Det har jag inte ångrat.

8

Varför kallas du för
Hacke?

– Det är efter min pappa, Jan, som
tyvärr inte längre finns bland oss.
Han kallades för Hacke och så länge
jag bodde i Västergötland kallades
jag för Lill-Hacke.

9

Vad tycker du om HBK
hittills i årets allsvenska?

– Det har varit både och, bra och dåligt. Utvisningarna i de inledande
omgångarna spökade och avstängningarna ansträngde en sedan tidigare ganska tunn trupp. Laget är stabilare än ifjol och har spelmässigt
skött sig bra men tyvärr förlorat jämna matcher, som mot alla tre Stockholmslagen, med uddamålet. Det tar
på krafterna. Individuella misstag är
dessutom svåra att motverka. Jag är
glad om HBK under transferfönstret
kan förstärka med någon eller några
spelare utifrån, gärna av det offensiva slaget.

10

Var det bättre förr?

– Nej, men roligare, inbillar jag mig. Det går inte att jämföra
dagens elitfotboll med gårdagens.
Förutsättningar är annorlunda. Hela
samhällsbilden har förändrats.

11

Vad gör du när du inte
jobbar eller kollar på
fotboll?

– Jag tränar en hel del, både på gym
och spelar padel tre-fyra gånger i
veckan. Golf blir det inte längre lika
ofta, men det är en trevlig umgängesform.
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Klassiskt julbord
i slottsliknande miljö!

Start från den 25 december. Pris: 545 kr/pers.

Räkfrossa och spanskt
tema i sommar!

Mors
Räkfrossan dag
startar 7Brunch
juli och pågår till
18
augusti.
Kvällen
startar
kl 18.00
med extra
Bjud ut din älskade mor på något
alldeles
härlig
trubadur
musik.
Kom
och njut ilokaler.
vår
och njut
av lugnet
i våra
fantastiska
vackra
trädgård.
I vår Mors dag Brunch ingår även en dessert

som avslutning. Varmt välkomna!
På onsdagar 12, 19, 26 juli och 2 augusti har
Pris
265 kr/person.
Söndagen
den 28 maj, kl 11-14.
vi
grillkvällar
med spanska
matinfluenser
och trubadurmusik, kvällarna startar kl 18.00.

SE MER INFO PÅ
WWW.SVARTAORNSHUSET.SE

SVARTA ÖRNSHUSET
Den Kulinariska Upplevelsen AB

BOKA BORD PÅ TELEFON.
035-103089

TACK FÖR STÖDET!

Dessa företag ställer upp i vår kampanj ”Ketchupeffekten”.
Det är våra mest trogna sponsorer som stöttar grabbarna i målfabrikationen.
Götessons, Getinge, Cityweb, Recapex, Byax, Office, Läsprodukter, Prefab, Charkuterifabriken, ABCD Smålandsstenar,
MTA, Evry, Reklamateljen, AM Bloodstock, Slättåkra trädgård, Oh My, Coca Cola, PFM Research i Sverige, Toms, Korvpojkarna,
NÅ Formtextil, Vilshärads Padel, Halmstads Plåtslageri, Delego, Oskarströms Bygg och Fönster, Anders Tullgren, Bårdens El,
Oscar Hanson, HalmstadHus, Kinnarps, Linson, Coyote Sweden AB, Human Direction, EAB, Bendt bil, MWM, Säkra, EFAB,
Montania, Infoprint i Halmstad, AF Bygg, Prenad, Söndrumskliniken, Varmförzinkning, Albany International, Bravida, Xelent,
Celanders måleri, Dialect, Serneke, Järngrinden, Försäkringsmäklarna Väst, Motorhalland, MIO, Fem Hjärtan Fastigheter,
Gerdmans inredningar, Advokatfirman Acta, Oriri Energy Management, In Cup, Assemblin, Knäreds Kyckling, Dormer,
Svenska Lyft, HBR Arenareklam, Bjärehäll & Herne Partners, Västergök, Br Montageservice, CWS Boco, GiAB,
Almén Cosmetics, RA Golv, Kökscentrum, Advokat Stellan Elmgren, Rainer Härkäniemi AB, Fritz Blommor, Restaurang
Takenaka, Adecco,Ottosson & Wolrath, Möllerström Väg- & Markkonsult AB, Youcars, TL Månssons, Tylö, Ebbe Dworak,
Maddison Konsult, Uno Petersson, Bygg Sjögren, Hembergs, Baker Tilly, SEB, Jontes Isolering, Sperlingsholms gods,
Flygstadens biltvätt, Hallands hamnar, Halmstads stadsnät, SA Advokat, Symaskinsservice i Söndrum
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HBK-AMBASSADÖR – MÖT FREDRIK KARÉN

”Jag minns
särskilt 1976 då
det blev guld”
Fredrik Karén är ursprungligen från Laholm
och började gå på HBK med sin pappa 1975.
HBK har sedan dess varit favoritlaget, även
om han inte har bott i Halland på ett tag.
Sedan drygt tre år är han chefredaktör för
den anrika tidningen Svenska Dagbladet.
TEXT CHRISTIAN ALBINSSON FOTO PRESS

DET VAR NÄR FREDRIK Karén
flyttade till Stockholm för att göra
lumpen på Värnpliktsnytt som han
på allvar började med journalistik,
något som har präglat hans liv sedan
dess. Efter en tid som kvällsreporter
på Aftonbladet bestämde han sig
dock för att flytta hem till Laholm
ett tag.
– Jag trivdes inte så bra i Stockholm och längtade hem. Jag började
på Laholms Tidning och blev redaktionschef, berättar Fredrik som då
bara var 25 år gammal.
Andra vändan i Stockholm inleddes 1989 genom att Fredrik blev
chefredaktör för Värnpliktsnytt.
Efter en tid på TT blev sedan Svenska Dagbladet nästa anhalt, där han
alltså fortfarande jobbar – numera
som chefredaktör.
– Jag tror att det har varit 17 chefredaktörer före mig under tidningens 133-åriga historia, så det finns
lite tradition att föra vidare, konstaterar Fredrik som inte är en lika
publik chefredaktör som vissa av
hans företrädare.
– För mig har det aldrig varit n
 ågon
drivkraft att synas, det är v
 iktigare att
våra medarbetare syns. Individer ska
blomma på SvD och vi har varit
duktiga på utveckla talanger.
ATT VARA DUKTIGA på att utveckla talanger och ge dem chansen har
SvD gemensamt med HBK, som alltså har varit Fredriks favoritlag sedan
mitten av 70-talet.
– Vi hade abonnemang hela 70talet och jag började följa med pappa
och hans bröder på fotboll. Jag
minns särskilt 1976 då det blev guld.

HBK-spelarna körde runt i Halmstad
i vita Volkswagen-bilar och det stod
deras nummer på bilarna. Jag och
mina kompisar tävlade om att först
se bilarna på Stora torg där de ofta
var parkerade.
DET VAR GENOM att hänga med
sin pappa på fotboll som intresset
väcktes, inte alldeles ovanligt. I förra numret av HBK Live kunde vi läsa
om Björn och Eskil Hellberg, som
har liknande erfarenheter.
– Med HBK har vi skapat fina minnen tillsammans. Jag kommer ihåg
att det alltid fanns ritualer före
matcherna. Vi parkerade alltid på
andra sidan Nissan och promenerade över bron till Örjans vall. Jag
kommer också ihåg att spelarna alltid kastade upp korv på läktarna före
matchen, det är sådana minnes
bilder som sätter sig. Vi hade också
alltid bråttom hem för att se matchbilderna på Sportnytt, minns Fredrik som idag följer HBK på teve, men
även ser några matcher live varje säsong – om inte annat på sommaren
då familjen spenderar tiden i Laxvik
där de har sommarboende.
– För mig har västkusten en stark
dragningskraft. Det finns inte på
kartan att vara någon annanstans på
sommaren.

Fredrik Karén
Född: 1968

I DAGENS HBK är Fredrik väldigt
förtjust i målvaktstalangen Isak Pettersson, som är från samma trakter
som Fredrik.
– Jag känner Isaks föräldrar och
Laholmsspelarna som kommer fram
i HBK har jag lite extra koll på.

Familj: Fru Sofia och två barn,
Agnes och Simon
Bor: Saltsjö Boo
Intressen: ”Fotboll, musik, böcker och sociala sammanhang, att
laga mat tycker jag också är kul”
Chefredaktör för SvD och HBK:are.
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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
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HBK PRESENTERAR MTA BYGG & ANLÄGGNING


”Kunden och medarbetaren
ska alltid stå i fokus”
MTA Bygg & Anläggning startades 2010
av tre entreprenörer
med bred erfarenhet
av byggbranschen.
Målet var att skapa
det företag som de
själva alltid hade
velat jobba på.
De lyckades.
TEXT CHRISTIAN ALBINSSON
FOTO KLAS SJÖBERG

Tommy Zryd, vd på MTA Bygg & Anläggning.

MTA ÄR ETT lokalt bygg- och
anläggningsföretag i Halmstad med
verksamhet i hela Halland och norra
Skåne. Tommy Zryd är vd för företaget – han har en bakgrund som
civilingenjör inom väg och vatten
och har jobbat i byggbranschen
sedan 1985. Lika bred erfarenhet av
byggbranschen har hans kompanjoner Mats Johansson och Andreas
Granberg.
– Vi förespråkar arbetsglädje,
enkelhet och långsiktiga relationer
som utgångspunkt för framgångsrika affärer. Det har varit grunden i
vårt företag som är tydligt värderingsstyrt, berättar Tommy och fortsätter:
– Vi drivs av en gemensam vision
om att kunden och medarbetaren
alltid ska stå i fokus. Våra medarbetare ska känna inspiration när de
kommer till jobbet på måndag morgon – det är den motorn som har
skapat vår tillväxt.
VISIONEN HAR LETT till att MTA
har utsetts till en av Sveriges bästa
arbetsplatser fyra år i rad sedan 2014
av undersökningsföretaget Great
Place to Work. En utmärkelse som
förstås glädjer grundartrion.

– Redan när vi startade företaget
var en viktig utgångspunkt att vara
en bra arbetsgivare. Nyckeln är att
hitta rätt medarbetare, vilket vi har
gjort i Halmstad, Varberg och
Helsingborg.
NÅGRA EXEMPEL PÅ MTA-projekt
är utbyggnaden av Eurostop, Bil
temas lager på 45 000 kvadratmeter,
Elgigantens butik i Halmstad på
3 500 kvadratmeter samt bostadsområdet Albinsro. Företaget har
även börjat att både bygga, äga och
hyra ut fastigheter, bland annat
Amadeuskliniken i Fyllinge och tågstationen i B
 åstad.
I FRAMTIDEN SER inte Tommy
något självklart mål att bli större,
trots de senaste årens starka tillväxt
vilket gör att man idag är nästan 300
anställda.
– Vi har i dagsläget inget mål att
växa geografiskt eller omsättningsmässigt, men inneliggande och förväntade order gör att vi troligtvis
kommer att behöva anställa ca 50
nya medarbetare fram till 2020, konstaterar han.
Däremot ska företaget fortsätta
synas, bland annat genom att stötta

de lokala idrottsföreningarna och
fortsätta profilera varumärket i olika
sammanhang.
– Att synas skapar en trygghet och
en stolthet bland medarbetarna. Vi
vill att man ska kunna åka förbi en
byggarbetsplats och säga ”Där
jobbar mamma/pappa”, med stolthet i rösten.
MTA SPONSRAR HBK och är med
i nätverket Stigs Vänner.
– Vi stöttar gärna idrotten och tar
vårt sociala ansvar, säger Tommy,
som trots att han ursprungligen är
från Hälsingland är HBK:are.
– Jag försöker gå på de flesta
hemmamatcherna. Hittills i år har
spelet stundtals varit bra och stundtals mindre bra. Jag hoppas att det
blir bättre under andra halvan av
serien.
Vilket är ditt bästa HBK-minne?
– Helsingborgsmatchen förra året
var fantastisk och jag hade även äran
att få delta i firandet på Scandic
efteråt. 1997 är givetvis också ett år
att minnas eftersom det blev guld.
Jag minns även hemmamatchen
mot Parma. Bortamatchen har jag
däremot glömt…, skrattar Tommy.

Att synas skapar
en trygghet och
en stolthet bland
medarbetarna
Tommy Zryd
Yrke: VD
Ålder: 48 år
Intressen: Fotboll, golf och
musik
Motto: ”Likabehandling är
viktigt för mig – att behandla
alla med respekt”

Utmärkelser
Årets Marknadsförare 2012
Sveriges B
 ästa Arbetsplatser
2014, 2015, 2016 och 2017
Årets kompetensföretag
av TEK 2016
Entrepreneur of the Year
(region syd) 2016
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BRF Glashuset, Laholmsvägen, AF Bygg syds projekt

Bild: Tengbom/Zentuvo

Är du byggnadskonstruktör och intresserad av
att förverkliga hus i Halmstad?
Sök vår lediga tjänst på ottosson-wolrath.se

