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ORDFÖRANDEN HAR ORDET

”Vi jobbar
långsiktigt”
SOM ALLA HBK-FANS vet har
sommaren och dess transferfönster
varit väldigt hektiskt för oss i HBK
och därmed även för mig. Det var
bråda dagar, men som jag bedömer
det hade vi verkligen ”stolpe in” och
vi fick som vi ville i det mesta.
Den största övergången var förstås
Sead Haksabanovic och det är en exceptionell solskenshistoria i HBK.
Sead började hos oss som sexåring i
fotbollsskolan och har tagit sig hela
vägen till en av världens bästa ligor.
I detta nummer av HBK LIVE ger vi
en unik inblick i hur den övergången gick till, där vi har försökt vara så
transparenta och öppna som vi bara
kan.
VI HAR ÄVEN rekryterat ett antal
nya spelare och det känns väldigt
spännande. Det är spelare som vi
tror på långsiktigt och därför har vi

även erbjudit långa kontrakt. Vår
plan är mot 2020 och vi vill vara en
förening som står för kontinuitet. Vi
vill även vara en förening som på
sikt är den bästa miljön i Sverige för
utveckling när det gäller spelare och
ledare. I den strävan är det väldigt
kul att se att vi i HBK har kunnat utbilda och coacha Sead Haksabanovic från fotbollsskolan till Premier
League.
DET SOM HÄNDER i föreningen
när någonting stort som Seads övergång inträffar är, märker jag, att
många spelare får en extra tändvätska. Spelarna ser att det är möjligt
och det är väldigt viktigt, både på
kort och på lång sikt.

SID 4
Gå in GRATIS mot Peking
när sponsorerna bjuder till

SID 8
HEMMASPELAREN

SID 17
Vougt – från rehab till hjälteroll

22 frågor och svar
med Pontus Silfwer

SID 12
ÄVEN OM TRANSFERFÖNSTRET
var väldigt bra för oss så blundar vi
förstås inte för tabelläget. Det är en
mycket tuff utmaning, som jag, spelare och ledare tror att vi klarar. Om
vi inte klarar allsvenskt kontrakt till
nästa säsong är jag helt övertygad
om att vi, genom att vi bygger på
lång sikt, kommer att ta oss tillbaka
direkt.
JAG VILL AVSLUTA med att skänka
en tanke till Alexander Arvidsson
och Ivo Pekalski, som båda har skadat sig tämligen allvarligt. Vi hoppas
snart få ser er på en fotbollsplan
igen!
Ses på Örjans vall!
// TONY KARLSSON,
ORDFÖRANDE I HALMSTADS BK

Från västkusten till West Ham
– vi var med bakom kulisserna
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För en tryggare
inomhusmiljö.
VI PÅ ANTICIMEX är experter på att skapa

tryggare och hälsosammare miljöer –
såväl hemma som på jobbet.
VÅRA KOMPETENSOMRÅDEN
Skadedjurskontroll
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EVFUUTZTUFNBUJTLUCSBOETLZEETPNjSBOQBTTBU
FGUFSEJOBCFIPW%FUHFSEJHNFSUJEUJMMBUUGPLVTFSB
QlEFUTPNjSWJLUJHBTUJEJOWFSLTBNIFU

,POUBLUBPTTQlUFMFGPO
FMMFSMjTNFSQlXXXBOUJDJNFYTF

Husbesiktning
Fuktkontroll
Brandskydd
Matsäkerhet
Försäkringar
För mer information, kontakta oss
på 035-299 57 00 eller besök
www.anticimex.se

En ny, banbrytande
lösning för intelligent
Objudna
gäster på
skadedjurskontroll.
restaurangen?

ANTICIMEX SMART ÄR ETT NYTT och miljövänligt
sätt att skydda er verksamhet. Genom att kombinera
vår erfarenhet och kunskap med avancerade digitala
fällor, kan vi garantera ett effektivt skadedjursprogram
BOQBTTBUUJMMFSBTQFDJmLBWFSLTBNIFUTCFIPW

Anticimex SMART - en mer intelligent
lösning för skadedjurskontroll.
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PDIUSZHHU
QlKPCCFU

&UUQBLFUGZMMUNFENPE
PDILVOTLBQBUUSjEEBMJW
"/5*$*.&9)+`3545"35"31",&5jSFOIFMIFUTMzTOJOH

För mer information,
kontakta oss på 035-299 57 00
eller besök www.anticimex.se.
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PDIEJOGzSFOJOH1BLFUFUCFTUlSBWIKjSUTUBSUBSF 
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WJECFIPW QTZLPMPHTUzEFGUFSTLBSQBOWjOEOJOH
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FMMFSMjTNFSQlXXXBOUJDJNFYTF
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”HEMMAMATCHEN”
– sponsorerna bjuder på inträdet
Under hemmamatchen mot IFK Norrköping den 23:e september kommer
HBK:s sponsorer att bjuda på entrén. Gratis inträde alltså och HBK:s klubbchef Susanne Nilsson hoppas på samma succé som förra året.
FÖRRA SÄSONGEN VAR första
gången som HBK arrangerade
”Hemmamatchen” där sponsorer
bjöd på entrén och förutom kvalmatchen mot Helsingborg var det
förra säsongens mest välbesökta
match. Då var det Assyriska som
stod för motståndet, denna gång
är det IFK Norrköping med HBKbekantingen Jens Gustafsson som
tränare och förre detta HBK-spelaren Eric Smith.

– Assyriska-matchen lockade
väldigt mycket publik och det var
kanske en motståndare som normalt sett inte lockar så många. Nu
är det Norrköping så då hoppas vi
givetvis på väldigt välfyllda läktare, min dröm är uppåt 10 000
åskådare, säger en förhoppningsfull Susanne Nilsson.
ÅRETS HITTILLS BÄSTA publiksiffra noterades mot Malmö FF i

början av säsongen då 8 300 åskådare letade sig till Örjans vall. Per
”Texas” Johansson på HBK:s
marknadsavdelning är hoppfull
om att ”Hemmamatchen” kan nå
en liknande siffra.
– Intresset är stort bland våra
sponsorer. Vi har lite olika paket
där sponsorer går in med en summa som bestäms av antalet åskådare. Tillsammans hjälps vi åt och
vi hoppas förstås kunna slå förra

årets siffra med råge – både när det
gäller antalet åskådare och antalet
medverkande företag.

... vi
hoppas
förstås
kunna
slå förra
årets
siffra
med
råge

HBK:S KOMMANDE
MATCHER I ALLSVENSKAN:
HBK-BK Häcken söndagen den
10 september kl 15.00
AIK-HBK söndagen den 17 september kl 15.00
HBK-Kalmar FF onsdagen den
20 september kl 19.00
HBK-IFK Norrköping lördagen
den 23 september kl 14.00

Fyra nyförvärv i sommarfönstret
I FÖRRA UTGÅVAN av HBK LIVE
presenterade vi Johan Oremo, målskytten från Gefle som var det första
nyförvärvet att ansluta i transferfönstret. Men det skulle bli fler.
FRÅN ISLAND HAR två spännande
och kvicka ynglingar hämtats, Höskuldur ”Höggi” Gunnlaugsson respektive Tryggvi Hrafn Haraldsson.
Tryggvi kommer från isländska
Akranes och är en spelare som har
funnits med på radarn ett tag. Han
har spelat i isländska U21-landslaget
och även fått möjligheten i A-landslaget under en turné i USA. Där spelade Tryggvi 30 minuter i matchen
mot Mexiko.

De båda isländska
nyförvärven,
Tryggvi, överst,
och ”Höggi”.

– Vi får in ännu mer spets i truppen. Detta är en offensiv spelare
som är snabb med bollen. Han har
dessutom bra spelförståelse och gillar att avsluta utanför straffområdet.
Tryggvi är ständigt i rörelse på planen och han gillar att ta för sig. Han
kommer att konkurrera om en startplats direkt, sa HBK:s tränare Igor
Krulj efter att övergången hade tillkännagetts.
I HBK hoppas Tryggvi kunna utveckla sitt spel ytterligare och han
kommer till en klubb där han redan
har en isländsk lagkamrat i nyförvärvet ”Höggi”.
– Det är kul att ”Höggi” är här, jag
har spelat mot honom. Dessutom

visste jag att Gudjohn Baldvinsson
har varit här (2012 till 2014) och han
har vittnat om att det är en bra
klubb. Jag ser fram emot en fin tid
här, sa Tryggvi.
”Höggi” anslöt från Breidablik och
blev utsedd till isländska ligans bäste unge spelare 2015. Han är född
1994 och har framtiden för sig.
– Vi fick tips om honom och det
gick väldigt fort efter det. Det är en
bra karaktär som jobbar hårt och vill
göra sin gubbe offensivt. Dessutom
har han en bra högerfot, vilket han
bland annat visade i sin debutmatch
då han gjorde mål. ”Höggi” har imponerat hittills, konstaterar Igor
Krulj.

DET FJÄRDE NYFÖRVÄRVET kom
upp på HBK:s radar i Superettan då
han spelade för BK Frej. Borta vann
Stockholmslaget med 5-2 och Pontus
Silfwer spelade en avgörande roll.
– Han har en bra passningsfot, bra
skott och ett långt inkast. Han är
dessutom hårt arbetande. Vi är glada att vi är klara med denna värvning och kontraktet löper till sista
december 2020.
– Jag tror och hoppas att vi kommer att ha stor nytta av Pontus de
närmaste åren, sa Igor Krulj efter att
namnteckningen hade torkat på
kontraktet.
(Se mer om Silfwer på sid 8!)
CHRISTIAN ALBINSSON
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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

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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Prat i kvadrat(en)
med Igor Krulj
NIO MATCHER ÅTERSTÅR. Kampen om ett förnyat allsvenskt kontrakt är
inne på sista tredjedelen.
Tiden börjar bli knapp och nu måste vi
verkligen offra oss och lägga all kraft
som finns, och lite till, på att jaga poäng
i bottenkampen. Vi står upp som ett lag
(l-a-g) och ska uppvisa det mod och den
vilja som krävs för att ta oss över på rätt
sida om strecket/strecken.
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lågt. De två senaste hemmamatcherna
är typexempel på det, 6-1 mot Jönköping
respektive 0-3 mot Sirius. Nu är det dags
igen för match på Örjans vall, när topplaget Häcken kommer på besök. När vi
möttes i våras, på Bravida Arena uppe i
Göteborg, blev det förlust med uddamålet, 1-2. Vi är inställda på en tuff fajt och
kommer att ge allt för att ta (minst en)
poäng.
DET SKA KONSTATERAS att vi i år
praktiskt taget känt oss ”förföljda” av uddamålsnederlag. I skrivande stund har
inte mindre än nio av våra tolv förluster
stannat vid ett måls marginal. Att förlora känns aldrig bra, att förlora med
bara ett mål känns ännu värre. Det är en
balansgång. Samtidigt måste man vara
uppriktig och medge att ibland har differensen varit mindre än den egna,
egentliga prestationen och målen inte
alltid speglat matchbilden.
ALLA SPELADE MATCHER är historia.
Det hindrar inte att man kan ta lärdom
av de erfarenheter man fått. Det försöker
vi göra hela tiden, genom att ständigt

HBK Dam klara
för division 2

... det
svåra
har varit
att hålla
fokus...
Fortsatt strålande insatser av HBK Dam – här krutar Zara Jönsson på.

jobba på att förbättra oss i stort som
smått, såväl individuellt som kollektivt.
Förutom den praktiska träningen ägnar
vi oss bland annat åt taktik- och teorigenomgångar, även gruppvis där spelarna genom videoverktyg får analysera
matchsituationer och diskutera metoder
till förbättringar. Återigen, vi jobbar som
ett lag, både på och utanför planen, spelare och tränare/ledare. Sammanhållningen och den goda lagmoralen är en
viktig bricka och nyckel i vår kamp för
fortsatt allsvenskt kontrakt. Kom gärna
och stötta oss!
TILL SIST: Sedan förra ”Kvadraten”-texten har vi fått in en del nya ansikten i vår
trupp, duktiga spelare som kan anamma
vårt sätt att spela och som passar in i
gruppen. Det känns bra med tillskotten
utifrån, samtidigt som jag vill passa på
att önska våra ”flyktade” spelare lycka
till i sina fortsatta kliv i fotbollskarriärer
på annat håll.
Vi ses på ”Örjan”!
IGOR KRULJ, CHEFTRÄNARE
/berättat för Kent Johansson, reporter

För andra säsongen i rad blev det avancemang för
HBK Dam som redan är klara för division 2, trots att en
hel del av säsongen återstår. Laget har helt enkelt varit
överlägsna och mot BK Astrio säkrades seriesegern.
S KY T T ED R OT T N I N GEN
ZARA JÖNSSON är bara 17
år men har redan upplevt två
seriesegrar. Hon gjorde två
mål i toppmötet mot Astrio,
en match som vanns med 6-2.
Odiskutabelt och det var en
glad Jönsson som i Hallandsposten konstaterade att ”vi
har gjort det som lag och det
är jättehärligt.”
– Vi fortsätter att vinna och
spela bra fotboll, det svåra har
varit att hålla fokus under
hela matchen den senaste tiden, men vi spelade bra idag,
säger lagkaptenen Arbnora
Robeli och blickar framåt:
– Det är viktigt att vi tränar

oss i att ha högt bolltempo
oavsett motstånd eftersom
motståndet blir tuffare i division 2. Det är såklart alltid roligt att klättra i seriesystemet
och det ska bli intressant att
se vad som händer när vi får
möta bättre motstånd.
Under sommaruppehållet
mötte HBK ett division tvålag från Skåne och vann
matchen, således räds inte
gänget avancemang i seriesystemet.
– Vi har sett att vi kan mäta
oss med lag i en serie upp och
vi känner att det är en division som passar oss. Inför
nästa säsong kommer det sä-

kert en del nya spelare dessutom, konstaterar Arbnora.
SOM BEKANT STARTADES
HBK:s satsning på damlag inför förra säsongen. Sent kan
tyckas, men inte desto mindre viktigt att bredda föreningen till att bli komplett.
Satsningen rimmar väl med
den strategi som styrelsen
och klubben som helhet har
antagit och satsningen på
dam- och flickfotboll är troligen den delen av HBK som
växer och utvecklas snabbast
just nu.
CHRISTIAN ALBINSSON
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Gullbrandstorp
10 NYA BYGGKLARA TOMTER MED
UNIKT LÄGE...

Strax utanför Halmstad hittar du Gullbrandstorp - i detta populära område
bygger vi ett nytt villaområde med unikt läge.
Hittills är 27 tomter sålda och nu släpper vi 10 nya tomter med riktigt fint läge
och vacker utsikt.
Upplev fördelarna med nyproduktion. Du väljer fritt husmodell från
Mjöbäcksvillan, får själv bestämma inredning och planlösning och du slipper
budgivning.
- DU FÅR DITT NYA BOENDE EXAKT SÅ SOM DU VILL HA DET!

ANMÄL DITT INTRESSE REDAN IDAG

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

www.mjobacks.se
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PONTUS SILFWER, ANFALLARE #8

SILFWER
kan bli
guld värd
i kampen om nytt kontrakt
Sundsvall är en av HBK:s främsta konkurrenter i kampen om nytt allsvenskt kontrakt. Från samma stad kommer ursprungligen ett av Halmstads senaste nyförvärv, Pontus Silfwer, som kan bli guld värd för HBK i
bottenstriden. 26-åringen är jämngammal tillika före detta klasskompis
och lagkamrat med Sveriges just nu bäste fotbollsspelare. Pontus bröt i
förra månadsskiftet hastigt upp från norska Mjöndalen när han, praktiskt
taget över en natt, skrev ett långtidskontrakt med HBK. I den här ”22-intervjun” berättar lagets nye mittfältsstjärna bland annat om uppväxten
på Alnön i Medelpad, sitt fiskeintresse, varför han valde fotboll istället
för ishockey och hur han njuter varje dag av att leva som proffs.
TEXT KENT JOHANSSON
FOTO ANDERS SÄLLSTRÖM/SÄLLSTRÖM PHOTOGRAPHY
STYLING BARBERS & YOU

1

Vad fick dig att välja just
fotbollen?

– Egentligen var det ganska konstigt
eftersom mina äldre bröder spelade
hockey och pappa var ungdomstränare i klubben. Jag provade också
på spelet med klubba, puck och
skridskor men frös om fötterna. Fotboll var behagligare och jag tyckte
det var roligare. Men om jag inte valt
att satsa på fotbollen hade det nog
blivit snowboard för hela slanten.

2

Vilken är din moderförening?

– Jag brukar säga att det är Alnö IF,

fast jag gick över till GIF Sundsvall
redan som 13-åring. Giffarna hade
en större ungdomsverksamhet och
vi ”91:or” hade ett bra lag där jag
spelade ihop med bland andra Emil
Forsberg (numera landslagsman
och proffs i tyska Leipzig). Vi gick i
samma klass i skolan och på fotbollsplanen tog vi hand om varsin
kant. Vi hörs fortfarande av emellanåt.

3

Hade du några idoler
när du var liten?

– Ja, på den tiden gillade jag särskilt
italiensk fotboll och Christian Viera,

som bland annat spelade för Lazio
och Inter, var en tidig favorit, VMspelare 1998 och senare skyttekung
i italienska ligan.

Jag är
en hårt
jobbande, central mittfältare
som vill
styra
spelet

4

Vem är din bästa tränare så här långt i karriären?
– Sören Eriksson var andretränare i
GIF Sundsvall under mina två år i
A-laget. Han betydde mycket för
mig både på och utanför planen.
När han blev tränare för Hudiksvall
hängde jag med honom dit. Bartosz
Grzelak, numera assisterande i AIK,
hade jag under mina fyra säsonger

i Frej, och han är den mest kunniga
och respektingivande fotbollstränare jag haft, hittills.
– Det finns även andra personer
som betyder mycket för mig. Vi är
en ganska stor familj, jag har tre syskon och alla, liksom mina föräldrar,
är olika individer med olika egenskaper som jag uppskattar. Alla betyder mycket för mig liksom givetvis
min flickvän.

5

Hur hamnade du i
norska Mjöndalen, utanför Drammen?
– Tja, de hörde helt enkelt av sig,
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Under min sexåriga
karriär på elitnivå
har jag aldrig ingått
i en trupp där konkurrensen om platserna varit så stor

hade väl sett mig i Frejs tröja och behövde en förstärkning till mittfältet.
Jag och min flickvän, Therese
Vajnoviskis, kände oss redo för att
testa något nytt, byta miljö och nappade på anbudet. Tyvärr hade jag
och tränaren inte alls samma synsätt på hur fotboll ska bedrivas. Vi
har en ömsesidig respekt för varandra, alla kan inte tycka lika, men när
HBK hörde av sig blev jag glad och
erbjöds ett 3,5-årskontrakt. Här i
Halmstad känns allting rätt. Vi längtade tillbaka till Sverige och jag ville
spela i Allsvenskan. Nu är vi på rätt
plats.

6

Hur lång betänketid behövde du för att nappa
på anbudet från HBK?
– Inte speciellt lång. Diskussionerna
inleddes kl 19 på kvällen och två
timmar senare bestämde jag mig för
att åka till Halmstad. Dagen efter,
den 4 augusti, var vi överens. Efter
en tids boende på hotell har vi nu
skaffat en lägenhet i stan. Det är
Therese som har fått dra det tunga
lasset och fixa flyttbestyren.

7

Vilken pryl i ditt hem
kan du inte vara utan?

– Jag är definitivt inte prylfixerad och

#8
PONTUS
SILFWER
Ålder: 26
Längd/vikt: 173/72
Plats i laget: Mittfältet
Moderklubb: Alnö IF
Tidigare klubbar: GIF Sundsvall, Hudiksvalls
FF, IK Frej, Mjöndalen IF (Norge)
Meriter: Tre U19-landskamper

genom att jag har flyttat ganska mycket har jag inte fäst mig vid enskilda
grejer i bohaget. Men jag har faktiskt
ett skohorn och en dörrmatta som har
hängt med sedan tiden i Täby…

8

Vad gör du när du inte
jobbar/spelar fotboll?

9

Har du någon speciell
hobby?

– Spenderar tid med min flickvän.
Vi brukar hitta på olika saker, försöker komma ut och träffa folk, spelar
gärna ett parti biljard eller shuffle.

– Fiske är min grej! Jag är uppvuxen
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vid havet, i Ankarsvik på Alnön utanför Sundsvall, och har alltid gillat
att fiska. Det intresset har jag ärvt av
min pappa och morfar. Som liten
höll jag ofta till vid ”sjökanten” och
metade, fick både abborre och sik.
Fiskeintresset har jag kvar och numera handlar det kanske mer om
flugfiske. Jag läser också en hel del,
fiction och faktaböcker, om kost och
meditation.

10

Silfwer är ett häftigt
efternamn, var kommer det ifrån?
– Det kommer från min mammas
släktträd. Tidigare stavades det Silfver, men en av mina bröder forskade i
namnet och efter det ändrade vi till w.

11

Vilken är fin favoritfärg?

– Orange. Många undrar varför, och
jag har inget riktigt bra svar. Orange
känns bara fint. Så har det varit sedan jag var liten.

12

Vad käkar du helst?

– Jag är vegetarian, men
äter fisk och älskar svamp. Jag blev
vegetarian för att jag tror det är bättre
för kroppen och att jag mår bäst av
vegetarisk kost. Dessutom är det bättre för miljön och innebär förhoppningsvis ett mer hållbart samhälle.

13

Vilken musik lyssnar
du helst på?

– Matt Corby, singer-songwriter från
Australien, är en favorit. Jag lyssnar
gärna på akustisk musik och skulle
gärna vilja lära mig spela gitarr. Vem
vet, kanske Höskuldur Gunnlaugsson, ny lagkamrat i HBK, kan lära
mig några ackord?

14

Bästa film/serie?

– Jag är en Star Wars-fan
och som de flesta andra kollar jag på
serier som Game of Thrones och Vikings.

15

Fick du någon sommarsemester i år?

– Ja för tusan! Jag var ledig i tio dagar
och vi tillbringade en vecka på Formentera, en ö intill Ibiza och hade det
helt underbart med turkost badvatten
och lugna stränder. Det är verkligen
ett resmål jag kan rekommendera.

16

Om du fick tio miljoner kronor, vad skulle du göra då?
– Åh, jag vet inte… Spara dem och
öronmärka dem till ett framtida boende. Det kommer en tid efter fotbollskarriären då man kanske måste
rota sig och då hade det förstås varit
fint att ha en grundplåt att stå på…

17

Vad har du för mål
med fotbollen?

– Att bli så bra som möjligt. Nu är jag
i HBK och har ambitionen att spela
allsvenskt under alla åren här. Vi har
ett ungt lag med stora potentialer.
Det märktes med tydlighet inte
minst mot Jönköpings Södra (6-1).

Under min sexåriga karriär på elitnivå har jag aldrig ingått i en trupp
där konkurrensen om platserna varit
så stor. Det känns mycket inspirerande.

18

Vilka är dina tidigare
erfarenheter?

– Jag har spelat i division 1 och Superettan, som 18-19-åring, med GIF
Sundsvall och senare fyra säsonger
för IK Frej samt näst högsta ligan i
Norge med Mjöndalen. Jag har bättre och högre kapacitet än så. Det
hoppas jag kunna bevisa med Halmstads BK.

19

Hur upplevde du din
allsvenska debut?

– Det var inget som avskräckte mig
utan ytterligare ett steg på vägen
mot att bli en fullfjädrad allsvensk
spelare. Jag blev inbytt i den 65:e
minuten mot Sirius. Vi gjorde ingen
bra match, torskade med 0-3. Min
ambition är att ta en ordinarie plats
i startelvan. Jag brukar inte sätta
upp långsiktiga mål utan lever i nuet
– och njuter till 100 procent av att få
syssla med det jag tycker är roligast
och att få ha fotbollen som mitt levebröd.

20

Vad har du för
egenskaper som
fotbollsspelare?

– Jag är en hårt jobbande, central
mittfältare som vill styra spelet och

leverera avgörande passningar till
mina medspelare.

Jag
brukar
inte
sätta
upp
långsiktiga mål
utan
lever
i nuet

21

Hur förbereder du
dig inför en match?

– Jag har inga speciella ritualer och
jag är inte skrockfull. Till skillnad
mot en del andra äter jag inte så
mycket. Däremot är det viktigt för
mig att ha sovit bra och gärna ha
gjort någon aktivitet före matchen.

22

Vem är i dina ögon
svensk fotbolls just
nu bäste spelare?
– Emil Forsberg. Att han skulle lyckas internationellt syntes ganska tidigt, hemma i Sundsvall. Han är
dessutom en bra människa.
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STUDENTRABATT

25%
PÅ ORDINARIE PRIS

RES OCH PLUGGA
med studentrabatt!

Perfekt för dig som pluggar på ett ställe men bor på ett annat.

Läs mer på hallandstraﬁken.se/studentrabatt
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Från Hyltebruk
till London
–historien om hur en sistaårselev
från Sannarpsgymnasiet
hamnade i Premier League
I köket hemma i Hyltebruk måttar en tvåårig Sead Haksabanovic en
sträckt vrist. Plastbollen som han skjuter med träffar mamma
Mihane i bakhuvudet. Hon tar bollen från sin son och riktar
en lagom förmanande blick åt hans håll.
Sead börjar gråta.
TEXT OCH FOTO CHRISTIAN ALBINSSON

DET ÄR TISDAG den 8:e augusti
och Sead Haksabanovic har precis
skrivit på ett väldigt lukrativt kontrakt med Premier League-klubben
West Ham.
Pappa Senad är lite tagen av stunden. Han flydde från det forna Jugoslavien när kriget bröt ut i början
av 90-talet och hamnade i Vårgårda,
av alla ställen. Egentligen ville han
till USA, men sökte asyl i Sverige där
han träffade sin fru Mihane. Tillsammans började de bilda familj i
sitt nya hemland.
– Jag är glad över att det blev Sverige, det var en fin uppväxt för barnen, säger Senad när vi småpratar i
en taxi på väg mellan hotellet i Londons östra delar och West Hams träningsanläggning.
– När Sead var liten sparkade han
på stenar på gatan och han drogs liksom instinktivt till fotboll. Det fanns
inom honom, fortsätter han. Vi gav
honom en boll och den hade han alltid med sig. ”Min boll är det jag älskar”, sa han och varje ledig stund
spelade han fotboll. När vi åkte till
Montenegro på somrarna stannade
vi på parkeringar och sparkade boll
tillsammans.
SENAD VAR PRECIS som sin son
en duktig fotbollsspelare, men han
säger själv att han ”var bättre på att

När Sead
var liten
sparkade han
på stenar på
gatan
och han
drogs
liksom
instinktivt till
fotboll.
Det
fanns
inom
honom

snacka än på att spela”. Och visst
kan man skönja det. Det finns en
kaxighet och ett självförtroende hos
Senad Haksabanovic, som i brist på
bättre uttryck kan beskrivas som
”osvensk”. Denna attityd har gått i
arv och det är nog bland annat därför som Sead har gått så långt. Visst,
han är lågmäld och lite tystlåten,
men självförtroendet finns där och
det är en person som växer för varje
ny utmaning.

Söndag 6:e augusti
FLIGHT BA0792 LANDAR enligt
tidtabell på Heathrow i London. Det
är en sommarvarm kväll i den pulserande huvudstaden och på flygplatsen står som utlovat en chaufför
och väntar. På sedvanligt manér
med en skylt som vägleder när vi

precis har passerat ”Nothing to Declare”.
Det är en handskriven A4-lapp
som möter oss. Med slarvig handstil
står det ”Halmstad FC”. Så bra koll
har engelsmännen alltså på den för-

ening som de snart ska göra affär
med. Mikael Kaller, ekonomiansvarig i HBK, ler och påminner om att
det ofta är så. ”Halmstads”, brukar
engelsmän kort och gott säga. Denna gång blev det ”Halmstad FC”.

hur mycket pengar han tjänar och
om sina boenden runt om i världen.
Jag och Mikael Kaller är mest tysta.
Den som är coolast i situationen är
Sead.

FÖRUTOM SEAD, SENAD och Mikael Kaller har jag, Christian Albinsson, fått äran att hänga med till London och försöka sy ihop affären.
Hemma i Sverige förhandlar ”Mr
President” Tony Karlsson samtidigt
med West Hams ledning per telefon.
Ja, det är så man pratar i internationella fotbollsaffärer, visar det sig.
Tony benämns som ”Mr President”
och undertecknad och Kaller presenteras som ”Owners”. Det är en
presentation som narcissisten i mig
inte protesterar mot. Den mer rutinerade Mikael Kaller muttrar lite,
men finner sig såklart i situationen.
Väl framme på hotellet möter vi
en av agenterna som har hjälpt till
att mäkla den affär som förhoppningsvis stundar. Han heter Jozo Palac och ser ut precis som man tror
att en person med hans jobb ska se
ut. Han för sig som klichébilden av
en ”agent”. Han har ett munstycke
till sin smala cigarett, han har en grå
kostym som säkert är svindyr men
som ändå sitter dåligt, han har en
guldklocka på armen, han pratar om

Söndag 23:e juli
DET RINGER I Tony Karlssons telefon. Displayen visar ett engelskt
nummer. Tony svarar, trots att det
är mitt i en middag med några familjevänner i Malmö. Ett engelskt nummer känns ju spännande, hinner
han instinktivt tänka. I andra änden
av samtalet finns Jozo Palac som berättar att han företräder Premier
League-klubben West Ham. Han säger kort och gott; ”Jag har förstått
hur du jobbar, du vill ha raka och
tydliga puckar. West Ham vill köpa
Sead och jag har fått uppdraget att
genomföra affären. Inom en timme
kommer du att få ett mail från West
Hams ägare David Sullivan som bekräftar det jag säger.”
Efter tjugo minuter kommer ett
mail från David Sullivan, som köpte
West Ham 2010. Han är en av Englands rikaste personer, tillika en
kontroversiell herre som har tjänat
sina pengar på porrtidningar.
– När mailet kommer ringer jag
tillbaka till Jozo och vi bestämmer
att vi skall ses i Sverige och prata vi-
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Sead och nya coachen Slaven Bilic.
"När han hälsade så frågade han
om jag kunde ’jugo’, då kan du gå
hem. Han verkar skön."
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Far och son – Sead och Senad Haksabanovic.
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Agenten Jozo Palac och Sead bara några minuter innan avtalet skrivs på.

dare om en eventuell affär, berättar
Tony.
Den 4:e augusti kom Jozo och
hans agentkollega Will till Scandic i
Halmstad för att först träffa Tony
Karlsson och Mikael Kaller, samt –
om diskussionerna gick väl – även
träffa Senad och Sead.
Samtalet flyter på bra och parterna kom närmare och närmare varandra för varje minut. Efter mötet
åker Tony till Sannarp och tittar på
HBK:s U19-lag tillsammans med Senad och Sead.
– Vi konstaterar alla tre att ”nu är
det allvar, det kan faktiskt bli av denna gång”.

Janne Jönsson som hade en stor del
i att Sead förlängde. Det var han som
satsade på Sead tidigt och som också lärde honom att spela försvarsspel, berättar Tony.

Måndag den 7:e augusti

16 december 2016
JANNE JÖNSSON, TONY Karlsson,
Sead och Senad Haksabanovic sitter
i vardagsrummet hemma hos Tony
i Söndrum. Kvartetten pratar framtid och det som under några dagar
har känts helt självklart är inte det
längre.
Kontraktet ligger på bordet, det är
bara att skriva på så är Sead klar för
Club Brügge i belgiska Jupiler League. Men familjen tvekar. Det gör
Sead också.
– Till slut kommer vi fram till att
det klokaste nog är att vänta på en
större chans och att försöka etablera
sig i Allsvenskan först. Dessutom
ville Sead fortsätta i skolan och ta
körkort hemma innan han skulle
flytta, minns Tony Karlsson.
DETTA ÄR INTE första gången som
en utländsk klubb uppvaktar Sead,
men så nära som Club Brügge hade
ingen tidigare varit.
– Första gången jag tänkte att jag
kunde bli fotbollsproffs var när jag
blev scoutad av Chelsea i Lomma
under ett elitpojkläger. Pappa kom
fram med ett visitkort från en scout.

Det blev en del vankande på träningsanläggningen för pappa Senad, här med den trygge Mikael Kaller.

HBK har
hjälpt
mig hela
mitt liv
och jag
vill ge
tillbaka
och
tacka

Jag trodde inte på honom, men pappa visade mig visitkortet. Det kändes stort och det gjorde mig ännu
mer motiverad att träna och satsa,
minns Sead.
Det var dock för tidigt att flytta
den gången, ansåg både pappa Senad och Sead.
– DET ÄR jag som gör valen, men
pappa säger vad han tycker. Det har
blivit mycket snack i bilen fram och
tillbaka från Hylte genom åren. I
över tio år har vi åkt fram och tillbaka till träningarna. I början var det
mest pappa som pratade, men efterhand pratade jag också. Jag fick
mycket feedback, inte alltid positiv… Men ska jag vara helt ärlig, så
får han ofta rätt till slut. Vi har gått
igenom mycket tillsammans han
och jag, säger Sead och berättar om

det som har gjort starkast intryck på
honom.
– Det är det mentala biten som
pappa har jobbat med mest, han har
lärt mig att livet kommer att vara
hårt och att jag måste vara redo för
utmaningarna.
DEN DÄR FREDAGSKVÄLLEN i
början av vintern förra året hemma
hos Tony Karlsson skulle visa sig bli
ganska viktig för både Seads framtid
och för HBK. Istället för belgiska ligan och runt 15 miljoner kronor i
transfer blev det istället Premier
League bara ett halvår senare och
mycket mer pengar.
– När vi tillsammans skrev på
långtidskontraktet med HBK kändes
det som att det var ett ögonblick i
livet som jag inte kommer att glömma. Jag kommer inte heller glömma

DET BLEV EN händelserik måndag
för Sead Haksabanovic. Först frukost med agenterna, sedan taxi till
träningsanläggningen för att hälsa
på klubbledning och tränaren Slaven Bilić. Därefter den obligatoriska
medicinska undersökningen. I en
Premier League-klubb innebär det
kroppsscanning i en röntgenturbin
i en timme.
– Jag låg där och bara njöt, berättar Sead när vi sitter och pratar i lobbyn på hotellet efter att allt är påskrivet och klart.
– Jag kommer att minnas allt med
HBK – hur klubben har varit mot
mig, hur fansen har behandlat mig
och grabbarna i laget. Vi är väldigt
nära varandra. När det gäller pengarna har jag velat ge tillbaka till
klubben. HBK har hjälpt mig hela
mitt liv och jag vill ge tillbaka och
tacka. Detta är sättet jag tackar på…
lite pengar i fickan.

Tisdagen 8:e augusti
SAMMA DAG SOM affären med
West Ham är klar ringer det ånyo på
Tony Karlssons telefon. Denna gång
är det ett franskt nummer och det
visar sig att det är Paris SG som vill
köpa Sead…
Den där sistaårseleven från Sannarpsgymnasiet har onekligen hunnit göra avtryck i fotbolls-Europa,
konstaterar Tony Karlsson tyst för
sig själv. Han tackar vänligt nej till
påbudet och lägger på luren. Han
går tillbaka in till familjen i köket.
Det ska grillas ikväll ute i Söndrum.
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Vi spelar en match där vi får en frispark i bra läge. Sead slår frisparken
och jag tror att bollen än idag svävar
högt bland molnen. Efter matchen
kommer han fram och ber om att få
låna hem bollar. Självklart ger jag honom några stycken. Två dagar senare
kommer Senad fram till mig och säger; ’Låna inte ut några bollar fler
gånger.’ Han säger det med glimten i
ögat och menar att Sead inte kommer
in från gården när pappa ropar. Jag
visste vad Sead ville med lånet av bollarna. Resultatet visade sig matchen
efter då han fick frispark i nästan identiskt läge som matchen tidigare. Bollen klistrade sig denna gång rakt upp
i ena krysset, ett stenhårt skott som
påminner om de man ser i Premier
League eller La Liga. Den anekdoten
berättar mycket om hemligheten bakom Seads framgångar, tycker jag.
Goran Ravnjakovic, Seads tränare
i HBK under ungdomsåren

West Hams nya stjärna bakom kameran.

Från vänster: Christian Albinsson, Slaven Bilic, Sead Haksabanovic och Mikael Kaller.

Motorhalland?
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Familjefys

80 pass i veckan
Fler morgonpass

Lunchpass varje dag
Fler utepass
Small Group

Personlig träning
Kurser
Stolt träningspartner till HBK´s A-lag

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
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Vougt glömmer inte
åren i Bollklubben
27 år tillbaka i tiden blev han historisk, som den då yngste målgöraren i Allsvenskan. Peter Vougt var bara
16 år när han den 6 maj 1990, med en halvvolley, gjorde mål för Brage – mot HBK! Fem år senare bytte han
postadress – från Borlänge till Halmstad. Här blev han cupmästare 1995 och tog SM-guld 1997. Peter Vougt
profilerade sig som en stark offensivspelare och bollmottagare. Hans målmässigt bästa säsong i HBK blev
1998. Efter en proffsrunda i tyska Leipzig återvände han till Allsvenskan och valde då BK Häcken där han
under en handfull säsonger var en av lagets mest profilstarka spelare. I den här intervjun berättar mångsysslaren om sina fotbollsminnen och vad han gör idag.
TEXT KENT JOHANSSON FOTO BILDBYRÅN

1

Vad gör du nu för tiden,
”Fåkten”?

– Jag bor i Göteborg och sysslar med
många olika saker, driver bland annat en firma ihop med min bror, som
designar webbsidor. Tidigare var jag
travexpert i tv, ATG Live, och ägnar
mig fortfarande en del åt att delge
travtips, företrädesvis i Norge. Jag
gör även en del affärer på börsen och
är delägare i några fastigheter.

2

Har du någon kontakt
med fotbollen?

– Nej, inte mer än att jag följer tabellerna och ser ganska många matcher, mestadels på tv. Det är tio år sedan jag lämnade toppfotbollen,
avslutade med ett par säsonger i Falkenbergs FF. Jag har många fina
minnen från fotbollsåren, inte minst
från tiden i HBK.

3

Vad minns du mest från
åren i HBK, 1995-98?

– Jag fick vara med och uppleva fina
framgångar. Redan under första säsongen blev vi cupmästare efter finalvinst mot AIK på Gamla Ullevi.
Jag hade glädjen att få göra det viktiga 2-1-målet. Det var speciellt roligt
eftersom jag precis hade blivit återställd efter en korsbandsskada och
bara hunnit vara med på en träning
efter rehaben. Alla var chockade
över att jag återhämtat mig så
snabbt. Jag var inte ens med i laguppställningen dagen före cupfinalen.
– SM-guldet 1997 var också en rolig upplevelse liksom de internationella cupmatcherna, som mot Parma och Newcastle. I returen mot
Parma (0-4) hade jag en jättechans
att göra ett sent reduceringsmål, vilket hade lett till avancemang genom
bortamål. Tyvärr blev jag utburen på
bår i slutskedet sedan jag kolliderat
med deras målvakt Bucci.

4

Hur kom det sig att du
hamnade i Halmstad?

– Tja, det var ganska många om bu-

det. Jag debuterade i Allsvenskan
för Brage redan som 16-åring. När vi
åkte ur var det dags att byta klubb.
Det kom anbud från flera håll, bland
annat Göteborg och Stockholm.
Halmstad kändes bäst, en lagom
stor stad med fina förutsättningar.
Stig Nilsson var en ledare som gjorde ett starkt intryck samtidigt som
där fanns många namnkunniga i laget, spelare som Niklas Gudmundsson och Niclas Alexandersson. Fredrik Ljungberg var också på väg mot
sitt genombrott. Omställningen från
Borlänge till Halmstad var enkel.

5

Allsvenska
matcher för
HBK: 88/15

En av höjdpunkterna i Peter Vougts karriär – cupguldet på Gamla Ullevi där han gjorde det viktiga 2-1-målet
mot AIK.

Varför drog du till
Leipzig?

– Tja, varför inte? På den tiden, 1998,
var det inte lika vanligt med proffsagenter. Jag fick en förfrågan från
tyskarna och jag kände för ett miljöombyte. Redan som tonåring hade
jag chansen att få spela utomlands,
var bland annat och provspelade för
Benfica, men blev kvar i Sverige. När
chansen dök upp att få spela i Bundesliga 2, slog jag till. Niclas Nylén
(tidigare Larsson), som jag lirade ett
tag med i Halmstad, fanns redan i
Leipzig och det underlättade mitt
beslut. Idag är Leipzig en storklubb
med spelare som Emil Forsberg i laget.

7

Född: 1974
Familj: Särbo och två
barn
Bor: Lägenhet i Haga,
Göteborg
Klubbar:
Brage, Halmstads BK,
VfB Leipzig,
Häcken och
Falkenbergs
FF

Vad kännetecknade dig
som spelare?

– Jag var egentligen ingen utpräglad
målgörare, åtminstone inte i HBK,
där det fanns andra som var snabbare och bättre på avslutningar. Under åren i HBK var jag mest bollmottagare och stark i huvudspelet. Det
blev en del mål, trots allt. Toppnoteringen kom 1998 när jag satte sju
mål i högsta serien.

6

Peter
Vougt

Hur trivdes du i Tyskland?

– Inledningsvis var allt toppen. Efter
sex-sju vunna matcher blev jag tyvärr skadad. Ledbanden pajade. Ytterligare spelare drabbades av ska-

Stig Nilsson var
en ledare som
gjorde
ett
starkt
intryck
samtidigt
som där
fanns
många
namnkunniga
i laget

dor och tränaren fick sparken.
Därefter blev det struligt och jag
längtade hem till Sverige. Örebro SK,
Trelleborg och BK Häcken hörde av
sig och valet blev Häcken, tack vare
att laget tränades av Kjell Pettersson
som jag kände sedan tiden i Brage.

8

Vad ägnar du dig åt på
ledig tid?

– Jag är ganska aktiv, umgås gärna
med barnen, har en dotter på tio år
och en son på åtta, eller spelar padel
och golf. Golfen går hyfsat. Jag har
hcp 2,7 och blev placerad på 19:e
plats vid SM för H40+. Golfbanan är
onekligen en favoritplats.

9

Har du någon kontakt
med dina gamla HBKkompisar?

– Nej, det kan jag inte påstå. Eftersom jag bor i Göteborg ses man bara
sporadiskt vid olika evenemang eller
andra tillställningar. Det är trots allt
ganska många år sedan jag flyttade
från Halmstad.

10

Du har spelat för
många klubbar – vilket
är laget i ditt hjärta?
– Alltså, alla klubbar där man spelat
följer man ju, mer eller mindre, genom tabeller och resultatrapporteringar. Brage var min första klubb
och HBK ligger mig väldigt varmt
om hjärtat, liksom Häcken. Falkenberg också för den delen.

11

Vad tror du om HBK
respektive Häcken i
årets allsvenska?
– Halmstad var aktivt under transferfönstret och gjorde flera lyckade
värvningar. Samtidigt har man tappat ett par av sina bästa spelare och
största profiler. Jag tror och hoppas
ändå att man har kapacitet att klara
sig kvar. Häcken har fina ekonomiska resurser och borde med tanke på
det vara ett givet lag bland ”Topp 4”,
men det är lite svajigt, går lite upp
och ner. Tror ändå att man till slut
kan vara med och utmana om silverplatsen.
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Oremo korsbandsskadad
– borta resten av säsongen
Han värvades i sommarens
transferfönster som målskytten som skulle bli navet
i HBK:s anfallsspel. Det började succéartat, men det
blir inga fler mål denna säsong. En korsbandsskada
har satt stopp för det.

Det känns väldigt
bittert eftersom
det aldrig har varit
så kul att spela
fotboll som nu

DEN AMBITIÖSE ANFALLAREN Johan Oremo
anslöt för några månader
sedan och har redan bidragit med ett målskytte,
en rutin och en trygghet
som gör att han avBollklubbens ordförande Tony
Karlsson har kallats för
"pappa" i laget.
Det är en nedstämd Oremo som konstaterar att en
skada sätter stopp för resten av säsongen.
– Det känns väldigt bittert eftersom det aldrig har
varit så kul att spela fotboll
som nu. Vi har en bra tränare och vi är en bra
grupp. Det enda som gäller
nu är stenhård rehab så att
jag kan komma tillbaka till

nästa säsong, kommenterar Johan Oremo, som
kommer att opereras inom
de närmaste veckorna.
I SAMBAND MED Djurgårdstiden var Oremo också korsbandsskadad, så
han vet vad som krävs för
att komma tillbaka. Det
gjorde han den gången
och det kommer han att
göra igen.
– Det är förstås väldigt
synd, men vi har fyllt på
med offensiva krafter i
fönstret så det gäller för de
andra att ta ansvar. Vårt
fokus är fortfarande att
lösa det allsvenska kontraktet, säger Igor Krulj,
HBK:s tränare.

Vi presenterar här stolt

våra huvudsponsorer

H E M M A
10 september, 15:00 HBK - BK HÄCKEN
KÖP BILJETTER PÅ HBK.SE!
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Följ med på
å en unik golfresa till Skottland
^ƉĞůĂĚĞŬůĂƐƐŝƐŬĂůŝŶŬƐďĂŶŽƌŶĂŵĞĚĞƩƌŝŬƟŐƚƉƌŽīƐ͘&ƂƌƐƚůŝƚĞůŝŶŬƐƚƌćŶŝŶŐŽĐŚ
ƐĞĚĂŶƐƉĞůƉĊŚćƌůŝŐĂůŝŶŬƐďĂŶŽƌŵĞĚĂǀƐůƵƚŶŝŶŐƉĊĂƌŶŽƵƐƟĞ͘&ƌĞĚƌŝŬŬŽŵŵĞƌ
ǀĂƌĂǀĊƌǀćƌĚƉĊƌĞƐĂŶƐĊŵŝƐƐĂŝŶƚĞĐŚĂŶƐĞŶĂƩĨƂůũĂŵĞĚ͘Boka in dig redan
idag!

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

En pärla vid Atlantkusten
Quinta da Marinha
'ŽůĨĂŶůćŐŐŶŝŶŐǀŝĚĐŚĂƌŵŝŐĂĂƐĐĂŝƐϰŶćƩĞƌŝĚƵďďĞůƌƵŵŝŶŬůĨƌƵŬŽƐƚ͕ĨƌŝŐŽůĨ*

Pris fr 3 495 kr

Prisvärt i Polen, Sierra Resort
&ŝŶŵŽĚĞƌŶŐŽůĨĂŶůćŐŐŶŝŶŐ͕ϮŶćƩĞƌŝĚƵďďĞůƌƵŵŝŶŬů
ĨƌƵŬŽƐƚ͕ϭŵŝĚĚĂŐ͕ϮĚĂŐƐŐƌĞĞŶĨĞĞ*

Pris fr 2 550 kr

*&ůǇŐƟůůŬŽŵŵĞƌ

Golfa vid tyska rivieran, Golfresidenz
WƌŝƐǀćƌĚŐŽůĨĂŶůćŐŐŶŝŶŐŝdŝŵŵĞŶĚŽƌĨĞƌ^ƚƌĂŶĚ͕ϯŶćƩĞƌ
ŝĚƵďďĞůƌƵŵ͕ĨƌƵŬŽƐƚ͕ϮŵŝĚĚĂŐĂƌ͕ϮŐƌĞĞŶĨĞĞ͕ŚǇƌǀĂŐŶ

Pris fr 2 650 kr

tel 035 356 81
̻ƦǤ
ǤǤ

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

- Vi utför det mesta inom bygg -

– Fönsterbyten
– Renoveringar
– Altaner
– Staket
Martin 0709-96 52 42
Mikael 0730-58 55 17

Livequiz!
Sista chansen att se 2017 års succé!
Välkomna att avnjuta en tre rätters special
meny och lös samtidigt kvällens quiz där
ledtrådarna levereras live på scenen!
Paketpris: 495:-/person (exkl. dryck)
Speldagar 2017: 22 & 23 september,
27 & 28 oktober, 17 & 18 november

SE MER INFO PÅ
WWW.SVARTAORNSHUSET.SE

SVARTA ÖRNSHUSET
Den Kulinariska Upplevelsen AB

BOKA BORD PÅ TELEFON.
035-103089

DETTA ÄR EN ANNONSBILAGA FRÅN HALMSTADS BK
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Nytt framtidsboende
på Nissastrand
Ont, eller bara trött
i fötter, rygg eller knä?
Vi på TeamOlmed Ortopedteknik
är experter på skador i dessa delar av kroppen.
Låt oss hjälpa dig till en behagligare träning.
Vi har många varianter på inlägg,
från standard till individuella.
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.

Vi har även ett utmärkt sortiment av skor.
Låt oss tillsammans med dig hitta de rätta
förutsättningarna för just Dig.
-----------

ERBJUDANDE

-----------

Under ^ĞƉƚĞŵďĞƌ och KŬƚŽďĞƌ erbjuder vi en
ortopedteknisk fotanalys för ϮϬϬŬƌ(ŽƌĚϰϬϬŬƌ)
ange Halmstadmilen vid ditt besök.

Åsa Bäckman, säljansvarig
asa.backman@riksbyggen.se
riksbyggen.se/landgangen
Riksbyggen utvecklar, förvaltar och förbättrar rummen som du bor och arbetar i.

Boka tid: 035-13 12 56 eller via vår internetbokning
på www.teamolmedbutik.se

H E M M A M ATC H E N
23 SEPTEMBER, 14:00
H B K – I F K N O R R KÖ P I N G

G R AT I S I N T R Ä D E !
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Glada HBK08:or på 08-mark – från vänster Henrik Almskoug, Victor Lindberg, Tobias Franklin, Adam Lundberg, Anders Tullgren, Anders Nordstrand, Ludwig
Jonsson, John Thornberg och Philip Nordstrand, liggande Micke Syd Andersson.

HBK08 på besök
på Tele2 Arena
HBK har som bekant ett nätverk av sponsorer som är baserade i Stockholm.
Några gånger per år träffas nätverket för olika aktiviteter, ofta i samband med
match i Allsvenskan. Senaste eventet gick av stapeln på Tele2 Arena
före matchen mot Djurgården.
TEXT OCH BILD CHRISTIAN ALBINSSON

DET VAR EN SOLIG förmiddag när
HBK08 samlades på en restaurang
under Tele2 för lunch, samkväm, föredrag och rundvandring på arenan.
För föredraget stod spelaragenten
John Thornberg som ursprungligen
är från Kärleken i Halmstad. Han
har i dag ett 15-tal spelare i sitt stall
och fokuserar mest på Norden.
– Jag har varit inblandad i en rad
övergångar i HBK, bland annat Kristinn ”Kiddi” Steindórsson som kom
till klubben från Island.
JOHNS FÖRSTA SPELARE som
agent var emellertid Kristoffer Fagercrantz, som han bland annat representerat i övergången till Kalmar FF.
– Jag hade inga direkta kontakter

och började från noll. Jag hade spelat
med Kristoffer i Centern när han kom
fram som 14-åring. Det var min enda
ingång, men det blev bra och sedan
dess har det rullat på, berättar John.
FÖR NÄTVERKET BERÄTTADE
han om agentrollen och vad den
egentligen innebär.
– En av de viktigaste uppgifterna
som agent är att presentera många
spännande möjligheter till en spelare när denne söker ny klubb. Det
handlar även om att förhandla om
ett kontrakt när processen väl har
kommit så långt. När väl kontraktet
är på plats gäller det att vara ett stöd
till spelaren och jag försöker prata
med mina spelare varje vecka, berät-

tar Thornberg som driver sin agentverksamhet vid sidan om sitt ordinarie arbete.
– Om du ska leva fulltid på det
krävs att du har ungefär 35 spelare i
ditt stall.
EFTER INBLICKEN I agentvärlden
tog HBK:s ordförande Tony Karlsson
över och berättade om det hektiska
transferfönstret.
– Vi har strävat efter att värva
klokt och långsiktigt. Vi vill ha spelare som vill bo i Halmstad och som
vill bidra på lång sikt. Tar du Oremo
som ett exempel så har familjen köpt
hus i Halmstad och det är en inställning som passar oss. Vi kommer inte
vara klubben som kortsiktigt lånar

Vi vill ha
spelare
som vill
bo i
Halmstad och
som vill
bidra på
lång sikt

in dyra spelare, även om vi för tillfället har en bättre kassa än på många
år, konstaterade Tony, som även berättade för nätverket om turerna
bakom Sead-försäljningen, något
som även går att läsa mer om i detta
nummer av HBK LIVE.
EN TIMME FÖRE avspark fick nätverket en rundvandring i Tele2 Arena med bland andra Djurgårdens vd
Henrik Berggren – till och med får
HBK08 gå in i Djurgårdens omklädningsrum bara en halvtimme före
matchstart, något som inte gillades
av målvakten Andreas Isaksson som
gav sällskapet en barsk blick. Besöket kunde dock inte störa stockholmarna som vann med 2-1.
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Kv Kilot, Bolmensgatan, byggstart hösten 2017

ǇŐŐŚĞƌƌĞ͗Fastighetsstaden ABdŽƚĂůĞŶƚƌĞƉƌĞŶƂƌ͗MTA Bygg och Anläggning

ŝůĚ͗Strandberg Arkitektur



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



DETTA ÄR EN ANNONSBILAGA FRÅN HALMSTADS BK

HBK | KLUBBKÄNSLA

HBK LIVE

HBK PRESENTERAR SCANDIC HALLANDIA

Scandic Hallandia –
HBK:arnas andra hem
Efter Örjans vall är
Scandic Hallandia
HBK:s självklara
andra hem. Det är
här som spelarna
laddar upp inför
hemmamatcher och
det var också här
som laget hade den
stora festen efter
kvalrysaren mot
Helsingborg i höstas.
TEXT POVEL ARWIDSON
FOTO PATRIK LJUNGMAN

Henrik Sköld Johansson,
hotelldirektör på Scandic Hallandia.

SCANDIC HALLANDIA LIGGER
mitt i centrala Halmstad. Med
restaurang, relaxavdelning, gym och
konferenslokaler är det ett av Halmstads ledande hotell. Nu ska det
dessutom bli ännu större – de 156
rummen blir 170.
– Vi har inlett ett stort renoveringsarbete.
– Vi bygger ytterligare 14 rum som
kommer att vara klara till den 1 december. Vi kommer dessutom att
renovera 60 rum och bygga om vår
relaxavdelning, berättar hotelldirektör Henrik Sköld-Johansson.
HOTELLETS EGEN RESTAURANG,
SVEA, är väldigt populär hos både
gäster och Halmstadborna. Förutom
middagsservering erbjuds en stor
lunchbuffé och en KRAV-märkt frukostbuffé.
– Vi har precis avslutat räkfrossan
och går nu in i den vanliga à la carteperioden, innan det blir dags för julbord. Det är en klassisk restaurang

och ett vattenhål för Halmstadborna.
Sköld-Johanssons personliga slogan för hotellet är ”Halmstads trevligaste hotell”.
– Det är personalen som gör det.
Vi har väldigt bra personal, som är
omtänksam och serviceinriktad.
SCANDIC HALLANDIA HAR också
ett samarbete med HBK som sträcker sig långt bak i tiden.
– Scandic älskar idrott. Vi älskar
fotboll, Allsvenskan och Superettan.
Många fotbollslag bor och äter hos
oss och vi har alltid jobbat nära fotbollen.
På så sätt har Scandic Hallandia
också blivit HBK:s andra hem. Före
hemmamatcher sker uppladdningen på hotellet.
– Laget äter frukost och/eller
lunch hos oss på matchdagen och
tränarna håller sin taktikgenomgång här. Nya spelare bor dessutom
hos oss innan de har hunnit skaffa
hus eller lägenhet. Sedan bor såklart

laget på något annat av våra hotell i
samband med bortamatcher.
EFTER DEN AVGÖRANDE kvalmatchen mot Helsingborg i höstas,
när HBK spelade till sig ett allsvenskt kontrakt, hölls festen på hotellet.
– Det blev en riktigt härlig fest.
Det var underbart att känna den
stämningen som var bland killarna
i laget och supportrarna som kom
dit för att fira. En riktigt skön kväll.
Vilken är din relation till HBK?
– Jag älskar idrott överlag. Men det
finns något speciellt med att gå på
Örjans vall och se fotboll, helst en fin
sommardag. Det är en väldigt fin
och klassisk arena som jag besökte
flera gånger även innan jag började
jobba i Halmstad.

Scandic älskar
idrott... Många
fotbollslag bor
och äter hos oss
och vi har alltid
jobbat nära fotbollen.

Henrik SköldJohansson
Yrke: Hotelldirektör
Ålder: 49

Hur tror det går för HBK i år?
– Det kommer bli tufft, men de kommer att klara sig kvar.

Intressen: Ishockey, golf, familj,
musik och gin
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