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Vår färg är blå
FÖRRA SÄSONGEN var en besvik
else, det har jag konstaterat tidigare
och har inga problem med att kon
statera igen. Det var en besvikelse
på flera nivåer – inte bara på planen
– men den gav oss också många
insikter för framtiden. Det är de in
sikterna som vi nu försöker omsätta
i praktiken.
Personligen har jag gått från ordfö
rande till en operativ roll som klubb
chef. Det är en omställning att vara
anställd tjänsteman igen, men det är
en väldigt spännande roll. En roll
som kräver en hel del och som blir
mycket vad man själv gör den till.
Faktum är att mycket av min vakna
tid går åt till HBK:s verksamhet just
nu. En för- och nackdel med att jobba
i en ideell förening är nämligen att
den aldrig sover – det finns alltid ett
samtal att ta, en fråga att fundera
över eller en match att titta på.
NÅGRA AV DE insikter som vi jobb
ar efter inför kommande säsong är
att Örjans vall ska utvecklas till en
ännu mer spännande mötesplats. Vi
tog kliv mot det redan förra säsong
en, men vi utvecklar det ännu mer i
år. Vi försöker också bli ännu mer
transparenta som klubb och bjuda in
er supporters i vår vardag. Det gör vi
genom dokumentärserien BLÅ som
under åtta avsnitt under säsongen
följer HBK bakom kulisserna. Första
avsnittet släpptes för en tid sedan
och i skrivandets stund har det setts
av över en tiondel av alla Halmstads

bor. Det är en imponerande siffra.
Det är en indikation på det stora in
tresse som finns för vår klubb och det
gör att jag hoppas på att den
negativa publikutvecklingen kom
mer att vända i år.
På planen var den främsta insikten
för herrarnas A-lag den gångna sä
songen att det saknades rutin. Därför
känns det väldigt bra att vi har kun
nat rekrytera några spännande hem
vändare som bidrar med rutin, samt
att vi har spetsat truppen med Sadat
Karim och på ledarsidan med den
synnerligen meriterade Keith Millen
från England.
YTTERLIGARE EN INSIKT kommer
från den kritik som vi under förra sä
songen upplevde i sociala medier.
Kritik tar vi gärna, men det var inte
all kritik som var konstruktiv. Den ”vi
mot dem-känsla” som vi i klubbled
ningen upplevde förra säsongen
känns väldigt viktig att bryta och det
är därför vi har tagit fram kommuni
kationskonceptet BLÅ. För oss står
färgen blå för väldigt mycket. Det är
svårt att förklara exakt vad det är
– men den blå färgen skapar rätt
känslor i kroppen. Det är en identifi
kation som väcker drömmar och som
genererar upplevelser som blir till
framtida minnen. Förstår ni hur jag
menar?
Det viktiga är, hur som helst, att vi
inser att vi gör resan mot Allsvenskan
gemensamt. HBK är hela Halmstads
klubb och den blå färgen förenar oss.
Det är alla vi medlemmar och sup
porters som bygger klubbens fram
gång. Tillsammans.
Jag hoppas att du vill vara med och
göra resan med oss.

// TONY KARLSSON,
KLUBBCHEF I HALMSTADS BK
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HBK:s ledarstab
anno 2019: Sven
Karlsson, Keith
Millen, Igor Krulj,
Simon Bakkioui,
Kujtim Bala och
Dennis Nilsson.

Förstärkt lagledning
– med brittiskt inslag
HBK kommer laddat och väl förberett till premiären av Superettan.
Laget innehåller flera starka nyförvärv och även utanför sidlinjen har klubben
förstärkt med krafter utifrån. Igor Krulj, 31, huvudtränaren, har en delvis
ny omgivning med tre nya och intressanta namn i ledarstaben.
TEXT KENT JOHANSSON FOTO PATRIK LJUNGMAN

TILLSKOTTEN OCH DEN ökade nu
merären på tränarsidan borgar för
en bättre organisation kring laget
och förberedelser inför matcher.
– Genom att vi är fler tränare kan
vi med fler ögon och röster, kunska
per och erfarenheter, bättre omfam
na helheten och samtidigt bli stark
are i det mer detaljinriktade arbetet,
förklarar Igor Krulj, som gör sin
andra säsong från start som huvud
tränare i HBK.
– Många faktorer spelar in och
mycket kan hända under resans
gång i en serie bestående av 30 om
gångar, men vi har en tydlig målsätt
ning, att ta Bollklubben tillbaka till
Allsvenskan, säger han utan omsvep.
HBK har en bra blandning av äldre
och yngre spelare, rutin blandas med
talang och ungdomlig puls.
Av alla trupper i Allsvenskan och
Superettan är HBK den klubb som
har flest spelare under 20 år, närma
re bestämt tolv. Näst flest spelare
under 20 år har Mjällby AIF (åtta).

HUVUDTRÄNARE IGOR KRULJ PRESENTERAR LEDARSTABEN KRING A-TRUPPEN:

Många
faktorer
spelar
in och
mycket
kan
hända
under
resans
gång

KEITH MILLEN
assisterande tränare

Engelsmannen har en
gedigen erfarenhet från
professionell fotboll och
har bland annat varit
verksam i klubbar som
Bristol City och Crystal
Palace. Närmast kom
mer han från Milton
Keynes Dons.
– Han har en övergri
pande roll när det gäller
fasta situationer och
försvarsarbetet. Keith
tillför pondus och rutin
och är en stor tillgång
för oss alla.
Keith Millen har an
slutit till HBK efter re

kommendationer av
Roy Hodgson (presenta
tion överflödig).
KUJTIM BALA
ansvarig för scouting
och analys

Den förre HBK-spelaren
(20 allsvenska matcher
2009-2011) återvänder
till fadershuset. Han
kommer närmast från
uppdrag i Varbergs
BoIS, där han var klubb
chef fram till ifjol som
ras.
– Kujtim är med sin
energi och sitt driv är en
stor tillgång som förut
om scoutingbiten och

specialanalyser av mot
ståndare även är en ak
tiv resurs under trä
ningspassen.
DENNIS NILSSON
målvaktstränare

– En duktig och erfaren
kraft på målvaktssidan,
hämtad ur det egna le
det av ungdomstränare.
Vid sidan om engage
manget i A-truppen
kommer han även att
fortsätta som målvakts
tränare för Akademin.
SIMON BAKKIOUI
sjukgymnast

– Simon har mångårig

erfarenhet och omvitt
nade kunskaper när det
gäller fysträning, rehab
och prehab. Genom sina
många år i HBK är han
dessutom en kulturbä
rare med stor delaktig
het i träningen och spe
larnas fysiska status och
uppbyggnad.
I ledarstaben ingår även:

U21-lagledaren Alf Peterson samt material
förvaltarna Sven Karls
son och Bertil Anders
son.
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Frukostklubben ”Before Work” med föreläsare i toppklass. Hallands största affärsnätverk

Azita
Shariati
4 april

Anders
”Idol”
Bagge
25 april

Henrik
Fexeus
29 maj

Lyckad satsning
MiH har fått en rivstart på året med flera hundra besökare vid varje tillfälle
och nya företag som satsar på sin personal. Mötesplatsen för näringslivet är
en perfekt start på dagen med mingel, inspiration och föreläsare i toppklass.
– Vi vill skapa en känsla av en ”Before Work” där du samtidigt får lyssna
till intressanta föreläsningar. Allt från ledarskap och entreprenörskap till
marknadsföring och kommunikation, säger Canita Dagård VD MiH.
Med över 1000 medlemmar är MiH Hallands största affärsnätverk som
passar både stora samt små företag. Med företagsmedlemskap kan fler
på företaget besöka Halmstad Arena där träffarna arrangeras.
Nu

1000

Frukostklubben våren 2019
4/4

medlemmar!

Azita Shariati – Sveriges mäktigaste näringslivskvinna

25/4

Anders ”Idol” Bagge – Framgångsrik musikproducent

29/5

Henrik Fexeus – Världens främsta kroppsspråksexpert

13/6

Kjell Dahlin – Storytelling & varumärke

Investera i dig själv och din personal. Bli medlem nu från 1.699 kr.
Medlemskap gäller 12 månader från den dag ni blir medlemmar.

Välkomna att prova på
Frukostklubben 4 april.
Med fri entré på Halmstad Arena!
Gäller max 2 pers. per företag och
om du inte besökt oss tidigare.

OM MARKNADSFÖRENINGEN
Hallands största affärsnätverk.
Frukostklubben & mässa, Halmstad Arena.
Swedbanks Näringslivsdag.
Nätverksluncher.
Medlem har 10% på ny Volvo.
För frågor kring MiH kontakta
Canita Dagård. 070-467 01 25
canita@mih.nu www.mih.nu

Liza Design ab

Mötesplatsen för näringslivet
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Målglatt nyförvärv i Sadat Karim som har imponerat på försäsongen.

HBK mest omskrivna nyförvärv är nog hemvändaren Dusan Djuric.

Många spännande
nyförvärv i HBK
HBK har förstärkt på samtliga positioner inför säsongen. Flera riktigt
namnkunniga spelare har anslutit – som den stabile mittbacken Andreas
Johansson, den målglade anfallaren Sadat Karim och utlandsproffsmeriterade
mittfältaren Joel Allansson. Alla har siktet inställt mot Allsvenskan.
TEXT ESTRID WAGERSTEN FOTO BILDBYRÅN

DEN MEST RUTINERADE – och
meriterade – av HBK:s nyförvärv är
Getingefostrade Andreas ”Ante G”
Johansson, 37, som närmast kommer
från IFK Norrköping. Efter många
framgångsrika år bestämde sig mitt
backen för att det var dags att komma
hem till Halmstad.
– Det är jättehärligt och skönt att
vara hemma igen. Det är nästan tio år
sedan sist, så det är kul att vara till
baka och kul att träffa och lära känna
de nya lagkamraterna.
– Först och främst vill jag vara ska
defri och ta hand om kroppen, kunna
vara ute på plan och göra det bästa för
laget och klubben så att vi når fram
gång. Jag vill vara ett stöd för de yng
re, se om man kan hjälpa till och ge
tips. Självklart har jag även målet att
vi ska gå upp till Allsvenskan och det
ska vi jobba hårt för, säger Ante G.
SADAT KARIM, 27, är den hyperfar
lige boxspelaren som anslutit från
Landskrona. Han var skyttekung i

Skåne-klubben förra säsongen, men
i år är det HBK som gäller.   
– Det är alltid ett nöje att få repre
sentera klubbar med en anrik his
toria. För mig är det en av de bästa
klubbarna jag spelat med i Sverige.
Jag uppskattar verkligen klubben och
allt runtomkring. Miljön är bland de
bästa jag varit i. Jag är väldigt glad att
vara här, säger Sadat, som redan hun
nit sätta ett par baljor för HBK under
spelet i Svenska Cupen.    
JOEL ALLANSSON ÄR ytterligare
ett namnkunnigt nyförvärv. Den 26årige mittfältaren kom från danska
Randers och har tidigare represente
rat IFK Göteborg. Mittfältaren beskri
ver första tiden i HBK som ”över för
väntan” och att komma till HBK
känns som ”att komma hem”.   
– HBK visade väldigt stort intresse
för mig och det är viktigt. Dessutom
har de en bra vision som jag ser det,
även om det är Superettan har de bra
vision och är en fin klubb. Det ska bli

Andreas "Ante G" Johansson.

en stor utmaning att försöka ta steget
upp, konstaterar Joel Allansson.
ETT MINDRE 
namnkunnigt ny
förvärv hittades i Halmias omkläd
ningsrum på Örjans vall. Malte
Påhlsson heter den 19-årige målvakts
talangen som på försäsongen har
visat att han kommer att ta upp
kampen med Malkolm Nilsson om
förstemålvaktsposten.
– Jag är inte nöjd med att bara vara
här, jag vill ta nästa steg och konkur
rera. Det är klart att jag vill göra

Det var
här allting
började,
så det var
ett tag
sen jag
var så
här glad

Superettan-debut. När det blir vet jag
inte, men det är mitt första mål. Det
känns väldigt roligt att vara i HBK,
säger Malte Påhlsson.
Det nyförvärv som det har stormat
mest kring på försäsongen är mittfäl
taren kommer Dusan Djuric, 34, som
närmast kom från GAIS. Som bekant
har Dusan ett förflutet i HBK och det
fanns de supporters som uttryckt
missnöje mot att mittfältaren tidiga
re har valt andra klubbar när han
varit på väg hem till Sverige.
– Det känns väldigt bra att vara
tillbaka. Det var här allting började,
så det var ett tag sen jag var så här
glad. Att kallas ”Judas” av vissa sup
porters är ingenting jag funderar
på, de gillade mig tidigare och jag
hoppas att de ska göra det igen, säger
Dusan.
DESSUTOM HAR HBK flyttat upp
trion Edvin Kurtulus, Erik Ahlstrand
och Gabriel Wallentin från akademi
verksamheten.
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LOKALT, TRYGGT
OCH SÄKERT
halmstadsstadsnat.se

KAMRATFÖRENINGEN

Gamla Bollklubbare
Stefan blev mästare direkt!
1979 tog HBK sitt andra SM-guld med Roy Hodgson som tränare.
Inför säsongen värvades två spelare: Bo Mattsson som kom
tillbaka efter en sejour i Hammarby och Stefan Larsson, från Myresjö.
Stefan var uppvaktad av många lag och hade tidigare blivit utsedd
till ”Pressens son”.
I HBK blev han ordinarie på vänster mittfält och spelade samtliga
26 matcher. Han gjorde totalt fem mål, bl.a. i båda matcherna mot
den stora guldaspiranten IFK Göteborg, och var den som slog i den
avgörande guldspiken när han gjorde 2-0-målet mot AIK i sista
matchen. Året efter blev Stefan även landslagsman.
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Färgen
som definierar
Halmstad
Vad är det första du tänker på när du hör ordet Halmstad?
För många är det nog blått hav, blå himmel och HBK.
Den blå färgen definierar Halmstad på många sätt
och är en färg som många gillar.
– Vi ser färgen som en möjlighet att sammanslutas
och som en symbol för HBK:s själ och framtid,
säger Tony Karlsson, klubbchef i HBK.
TEXT DANIEL CEDERLUND

I KLUBBLEDNING OCH styrelse har
det under en tid diskuterats den po
larisering som ibland finns mellan
föreningen, supporters, kommunen
och Halmstad som helhet.
– I andra städer finns en stolthet
över sina representationslag som jag
inte tycker finns längre i Halmstad.
Det förundrar mig, konstaterar
Christian Albinsson, styrelseleda
mot, som genom sin reklambyrå Oh
My även jobbar med Handbolls
ligan.
– Det som har hänt handbollen i
Kristianstad är något som verkligen
inspirerar. För inte allt för länge se
dan spelade de i andraligan i en gan
ska sliten idrottshall – numera har
de över 4 000 i snitt på sina hemma
matcher och publiken lever verkli
gen med, framförallt har staden slut
it sig samman kring sitt lag. Vi vill
jobba för att Halmstad ska få tillbaka
stoltheten för HBK igen. Det är allas
ansvar och jag tror personligen att
det är en förutsättning för att vi ska
nå våra mål om att bli den stabila all
svenska föreningen, fortsätter han.

Tony Karlsson, HBK:s klubbchef,
håller med:
– HBK berör verkligen och är ett
av de starkaste varumärkena i regio
nen och viktiga för Halmstad som
destination. Det vi önskar är att alla
ska dra åt samma håll för att HBK
ska kunna vara den optimala kata
lysatorn i Halmstads samhällsut
veckling.
UNDER FÖRSÄSONGENhar lokal
tidningen Hallandsposten publice
rat en granskande artikelserie, som
även bidragit till att visa den kom
plexitet som det innebär att driva en
ideell förening med elitambitioner.
– Det är bra att vi som arbetar ide
ellt granskas i tidningen, men det jag
tycker är intressant är anslaget som
många gånger finns i Halmstad. Det
handlar ofta om att se på verklighe
ten med negativa och skeptiska glas
ögon. Precis som journalisten som
granskar väljer en vinkel gör även vi
HBK-supporters det när vi kommen
terar i sociala medier. Jag vädjar om
ett mer positivt samtalsklimat under

Om
det finns
supporters
som är
intress
erade av
att engagera sig
i att göra
läktarna
blå är vi
gärna
med

årets säsong. Vi kan väl testa det i
alla fall – jag tror att det hade varit
konstruktivt och lockar fler intres
senter till att vilja jobba med HBK,
på olika nivåer, konstaterar Chris
tian Albinsson.
RENT PRAKTISKT kommer kam
panjen Blå att ta sig många olika ut
tryck. Dels handlar det om doku
mentärserien BLÅ som ger en
transparent inblick i föreningen,
men det handlar även om allt från
matchannonser till tema på hemma
matcherna och hur HBK hoppas att
läktarna på Örjans vall ser ut när väl
Superettan drar igång.
– Vi uppmuntrar alla att ta blå in
itiativ under säsongen, men detta är
en långsiktig ansats, kommenterar
Alice Midbratt, evenemangsansvarig
i HBK.
– Om det finns supporters som är
intresserade av att engagera sig i att
göra läktarna blå är vi gärna med
och planerar och möjliggör.
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JOEL ALLANSSON
MITTFÄLTARE

Nytt HBK-ansikte
som blickar framåt
Från Superligan till Superettan. I kvintetten av årets profilstarka nyförvärv
hos Halmstads BK är ett Joel Allansson. Den landslagsmeriterade mittfält
aren kommer närmast från spel i danska toppserien med Randers FC. Nu är
den passningsskicklige ”tvåvägsspelaren” en viktig bricka i HBK:s ambition
att ta sig tillbaka till den svenska fotbollens finrum. Den löpvillige 26-åringen
kommer ursprungligen från Nybro och har ett förflutet i IFK Göteborg,
där han debuterade i Allsvenskan redan som tonåring. I den här intervjun
berättar Joel om sin småländska bakgrund, pojklagsåren i en av landets
mest talangfulla årskullar, 92:orna, och hur han hamnade i Halmstad
där han bor med frun Jessica och ettårige sonen Theo.
TEXT KENT JOHANSSON FOTO BILDBYRÅN

1

Hur känns det inför
en ny säsong i en
ny klubb?

– Härligt och mycket inspirerande.
Skönt att seriespelet drar igång. Vi
har på det hela taget haft en lyckad
försäsong med avancemang till
kvartsfinal i cupen och ett givande
träningsläger i Spanien.

2

Är det enkelt att smälta
in i ”HBK-familjen”?

– Ja, det tycker jag. Sammanhåll
ningen i truppen är god, hela fören
ingen genomsyras av en avslappnad
och familjär stämning där alla
arbetar mot ett gemensamt mål;
att försöka ta HBK tillbaka upp i

3

Varför blev det fotboll
för din del?

– Redan som liten grabb kretsade
det mesta kring fotbollen och jag
fick lira hemma i trädgården med
min fem år äldre brorsa, Anton,
och hans polare. Bor man i Nybro
är det som regel antingen fotboll
eller ishockey som gäller. Fotbol
len blev mitt val. När jag senare
kom med i Smålandslaget och blev
uttagen till Elitpojklägret (numera
benämnt Utvecklingsläger) tog det
fart på allvar.

4

6

– Vi var ett helt gäng talangfulla
spelare, födda 1992, med namn som
Simon Thern, Oscar Hiljemark och
Victor Claesson, som alla är mer eller
mindre bofasta i A-landslaget. Andra
killar var Joseph Baffo, Mattias
Johansson och Rasmus Sjöstedt.

7

Vilka fanns
mer med i det
Smålandslaget?

Allsvenskan. Insatserna under cup
spelet med allsvenskt motstånd
visade att vi håller god klass.

Insatserna
under
cupspelet
med allsvenskt
motstånd
visade att
vi håller
god klass

5

Minns du någon
särskild match?

– Ja, det var en distriktscupfinal,
jag tror turneringen arrangerades
av Canal+, och vi smålänningar
vann med 6-1 mot Skåne. Då var det
liv i luckan!

Vem var din första
fotbollsidol?

– Jag har alltid gillat italiensk fotboll
och Totti i Roma var en tidig favorit,
liksom Pirlo, inte minst under hans
tid i Inter.

Allansson är inget
helt vanligt efternamn,
hur fick du det?

– Min pappa tog det efter sin pappa,
som hette Allan.

8

När började du
i IFK Göteborg?

– Samma år som jag fyllde 16. Jag
pluggade på gymnasiet i Nybro och
efter halva första läsåret bytte jag till
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Sammanhållningen
i truppen är god,
hela föreningen
genomsyras av
en avslappnad och
familjär stämning

Katrinelundsgymnasiet i Göteborg,
som innebar dagliga IFK-träningar.
Eftersom min brorsa redan bodde i
Göteborg kunde jag bo hos honom.
Jag var ganska mogen för min ålder
och drabbades aldrig av någon di
rekt hemlängtan till Nybro. Anton
utbildade sig till jurist och jobbar
idag på ett investeringsbolag.

9

Vilket var ditt
drömyrke som liten?

– Hmmm… Minns faktiskt inte.
Hade nog inga speciella tankar om
det. Att bli fotbollsproffs har alltid
hägrat. Och den drömmen infriades
ju.

10

Din första
stormatch?

– Det var i Allsvenskan när vi mötte
AIK, 2011, inför fullsatta läktare på
Gamla Ullevi, och vann med 3-1. Jag
var 18 år och minns vilken puls det
var, både på planen och bland sup
portrarna. Det var en riktigt bra
match. Tobias Hysén var superhet
och den som fastställde slutsiffror
na.

11

Hur vill du beskriva
dig själv som
fotbollsspelare?

– Jag gillar att ha mycket boll, har
bra spelförståelse där passningsspe
let kanske är min främsta styrka.

Trivs bäst i positionen som inre mitt
fältare.

12

Joel Allansson
Ålder: 26
Familj: Hustrun Jessica, sonen Theo, 1 år
Bor: Bostadsrättslägenhet i Halmstad
Moderklubb: Nybro IF
Elitklubbar: IFK Göteborg 2009-2014,
Randers FC 2015-2018, Halmstads BK 2019Meriter: 2 A-landskamper, 5 U21, 9 U19, 9 U17

Vilka är de bästa
tränarna du haft?

– Svårt att klassificera, jag har haft
förmånen att ha många duktiga och
olika typer av tränare och ledare
som bidragit till min utveckling
både på och vid sidan om planen.
Stefan Rehn och Jonas Olsson gav
mig chansen i Blåvitts A-lag och det
har förstås betytt mycket. En period
i Randers hade jag engelsmannen
Colin Todd som tränare. Han var
mycket färgstark.
(Todd blev under sin aktiva kar
riär två gånger engelsk ligamästare
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med Derby County, 1972 och 1975,
och gjorde 27 landskamper för Eng
land).

13

Hur var din tid i
danska Randers FC?

– Den var lärorik. Jag spelade där i
fyra år och vi höll mest till i mitten
eller nedre delen av tabellen av Su
perligan. En period spelade jag med
Kalle Johnsson, före detta HBK-mål
vakt. Randers har ofta anlitat svens
ka spelare. I årets trupp ingår bland
andra Patrik Carlgren och Mikael
Boman. Jag hade ett utgående kon
trakt med Randers och när HBK hör
de av sig kände jag att det var rätt val
för mig.

14

Inför återkomsten till
Sverige, hur nära var
det att klubbadressen blev
IFK Göteborg igen?

– Jag tvekade egentligen inte. HBK
och Igor (Krulj) visade ett starkt in
tresse och det räckte för mig. Jag ser
potentialer i både klubben och laget.
Jag har skrivit ett ettårskontrakt
med option på ytterligare ett år.

15

Vad förväntar du dig
av tiden i HBK?

– Att vi med gemensamma krafter
ska infria förväntningarna och föra
klubben upp till Allsvenskan igen.
Vi har en bra mix av spelare och ett
variationsrikt spel där försvaret un
der försäsongen visade att vi har en
stabil grund att stå på. Vi kan både
spela långt och hålla bollen inom la
get och offensivt sett har vi snabbt
folk på kanterna som borgar för
kvicka omställningar.

16

Är du kvitt din
knäskada?

– Jadå, knät känns bra igen. Skadan
som inträffade ifjol höstas orsakades
av att jag fastnade i gräset och sam
tidigt fick en tackling. Nu kan jag
köra på för full maskin igen.

17

Vilken är din
favoritfärg?

18

Favoritfilm?

– Blå.

– The Prestige med bland
andra skådisarna Christian Bale och
Hugh Hackman.

19

Pryl du inte kan
vara utan?

– Kaffebryggaren. Jag dricker nog
fem-sex koppar om dagen.

20

Hur är det med

ditt intresse
för klockor?

– Jag är väldigt fascinerad av klockor
och urverk och har en ganska diger
samling av olika märken och model
ler och funktionalitet. Armbands
klockor är både dekorativa och funk
tionella.

21

Vem är Sveriges
idag bästa fotbollsspelare?

– Zlatan är still going strong i det
avseendet, om du frågar mig. Av
spelare tillgängliga för landslaget
anser jag att Ludwig Augustinsson,
Werder Bremen, och Sam Larsson,
Feyenoord, är våra just nu starkaste
kort.

22

Hur går det för
HBK i hemma
premiären mot Örgryte?

– Bra, hoppas jag. Premiären är all
tid kittlande och hemmaplan är spe
ciellt. Jag tror och hoppas att vi ska
kunna prestera en rolig och offensiv
fotboll, som ska locka mycket folk
till Örjans vall.

HBK och Igor visade
ett starkt intresse
och det räckte
för mig

DETTA ÄR EN ANNONSBILAGA FRÅN HALMSTADS BK

13

HBK LIVE

2 april Jönköpings Södra IF – HBK Herr

14 juli Norrby IF - HBK Herr

6 april HBK Herr - Örgryte IS

21 juli Mjällby AIF - HBK Herr

12 april Trönninge – HBK Dam

25 juli HBK Herr - IF Brommapojkarna

13 april IK Brage – HBK Herr

Speldatum ej fastställt Örgryte IS – HBK Herr

22 april HBK Herr - Syrianska FC

Speldatum ej fastställt HBK Herr – Dalkurd FF

27 april IF Brommapojkarna – HBK Herr

11 augusti HBK Dam – Laholm

27 april Laholm – HBK Dam

15 augusti Astrio – HBK Dam

4 maj HBK Dam – Astrio

Speldatum ej fastställt Västerås SK FK – HBK Herr

5 maj HBK Herr - Östers IF

24 augusti HBK Dam – Eskilsminne

11 maj Trelleborgs FF - HBK Herr

Speldatum ej fastställt HBK Herr – Jönköpings Södra IF

11 maj Eskilsminne – HBK Dam

31 augusti HBK Dam – Västra Karup

14 maj HBK Herr - GAIS

Speldatum ej fastställt Degerfors IF – HBK Herr

15 maj Västra Karup – HBK Dam

8 september Kullabygden – HBK Dam

18 maj Varbergs BoIS - HBK Herr

15 september HBK Dam – Höllviken

19 maj HBK Dam – Kullabygden

Speldatum ej fastställt GAIS – HBK Herr

25 maj HBK Herr - Degerfors IF

22 september Wormo – HBK Dam

26 maj Höllviken – HBK Dam

Speldatum ej fastställt HBK Herr – Trelleborgs FF

1 juni HBK Herr - Västerås SK FK

Speldatum ej fastställt Östers IF – HBK Herr

2 juni HBK Dam – Wormo

28 september HBK Dam – Centern

9 juni Dalkurd FF - HBK Herr

Speldatum ej fastställt HBK Herr – Varbergs BoIS

10 juni Centern – HBK Dam

6 oktober Röke – HBK Dam

16 juni HBK Herr - Mjällby AIF

Speldatum ej fastställt HBK Herr – Norrby IF

16 juni HBK Dam – Röke

Speldatum ej fastställt IK Frej Täby – HBK Herr

20 juni HBK Dam – Trönninge

Speldatum ej fastställt HBK Herr – IK Brage

23 juni HBK Herr - IK Frej Täby

Speldatum ej fastställt Syrianska FC – HBK Herr

Spelschema säsongen 2019 dam och herr (med reservation för ändringar)
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Festligt, kulinariskt och folkligt på nya Örjans vall.

Fler evenemang på
Örjans vall i framtiden
Under några matcher 2018 kunde de som besökte Örjans vall njuta av mer än bara
fotboll på arenan. På plats fanns foodtrucks och ett bredare matutbud, liveband
bjöd på härlig musik och det var mer aktiviteter för barn och ungdomar på arenan.
Ett koncept som var uppskattat – och som HBK nu vill satsa vidare på.
TEXT & FOTO ESTRID WAGERSTEN

SOMMAREN 2019kommer lystra
till temanamnet ”Sommar på Örjans
vall” – vilket följer i fotspåren av
#SlutsåltÖrjan, som förgyllde som
maren 2018.
– Det blir en härlig fotbollsfest för
hela familjen – då vi bland annat
kommer ha en foodcourt med ett
brett matutbud, ett liveband på plats
och roliga aktiviteter för barnen i
Kids Corner, berättar Alice Midbratt,
eventansvarig i HBK.
– Under året kommer vi dessutom
arrangera Medlemsmatchen, Hem
mamatchen, Blå matchen och Rosa
matchen som en del av Rosa oktober.

Förhoppningen är att det hela tiden
ska hända spännande saker när det
är match på Örjans vall, fortsätter
hon.
UNDER HEMMAPREMIÄREN mot
Örgryte går alla medlemmar in gratis
i den så kallade Medlemsmatchen.
Matchen spelas den 6 april, och av
sparkstiden är klockan 16.
Eftersom det är hemmapremiär
och kanske Medlemsmatch händer
det extra mycket grejer på Örjans vall.
– Våra supporters kan träffas på
arenan före matchen och ta en mat
bit i vår nya foodcourt. Du kan fynda

i HBK-Shopen och se våra nyheter för
2019. I Kids Corner kan alla barn
springa av sig, vi har även personal
från Biblioteken i Halmstad som de
lar ut böcker och pratar läsglädje
med alla barn som en del av vårt pro
jekt Lässpelet, berättar Alice Mid
bratt.
ÖRGRYTE ÄR ETT välbekant lag för
HBK. Lagen har mötts 76 gånger i se
riesammanhang, bland annat två
gånger i fjol, då Örgryte gick segran
de ur de båda matcherna. HBK är
dock det aningen bättre laget histo
riskt sett, med 31 segrar mot Örgrytes

Det blir
en härlig
fotbollsfest för
hela
familjen

27. Målskillnaden är väldigt jämn; 117116, och senaste gången lagen möttes
var i höstas då Örgryte vann med 2-1
efter ett segermål i 90:e minuten.
– Biljetter kan du köpa genom att
besöka HBK:s kansli (öppet vardagar
10-12), genom att klicka på ”biljetter”
på hbk.se, på turistbyrån i Halmstad
eller på Örjans vall precis före match.
Vi rekommenderar alltid förköp – ef
tersom det är billigare än att köpa bil
jett på plats. Glöm inte att Örjans vall
är en kontantfri arena – så ta med dig
din telefon så du kan använda Swish
eller ditt kontokort, avslutar Alice
Midbratt.
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Hälsa är ledmotivet i årets upplaga av Laxacupen, där bland annat loppet Halmstadmilen flyttas till
samma helg.

Halmstadmilen och
Laxacupen blir en

Mitt i sommaren, 25-28 juli, går Laxacupen av stapeln. Den populära turneringen
fyller 40 år och nytt för 2019 är att cupen kommer ha ett övergripande hälsotema
och att Halmstadmilen flyttas till 27 juli och därmed blir en del av cupveckan.
TEXT & FOTO ESTRID WAGERSTEN

LAXACUPEN 2019 ÄR inte bara till
för barn och ungdomar som kom
mer för att spela fotboll, årets upp
laga kommer även med ett full
späckat schema för hela familjen.
Bland annat kommer besökarna
kunna prova på de hetaste gruppträ
ningstrenderna, padel och fotboll
fitness. Man kan se HBK:s herrlag
möta Brommapojkarna på Örjans
vall, barnen kan leka i Kids Corner,
deltagarna får gå på bio och disco
och man kan se TV-laget möta
HBK:s FFA-lag i en underhållande
fotbollsmatch. Dessutom satsar
HBK extra på hälsosam mat som
kommer att tillagas i den egna res
taurangen.
– Det känns väldigt spännande att

Laxacupen kliver in i en ny era. Det är
en pigg jubilar och det nya anslaget
med hälsotema känns väldigt rätt och
passar HBK:s profil som hand i hand
sken, kommenterar Alice Midbratt, en
av cupens eldsjälar i HBK:s organisa
tion.
FÖR ATT FÅ in ännu mer hälso
fokus kommer även Halmstadmilen
i år att äga rum samma helg som
Laxacupen, den 27 juli. Deltagarna
kan välja att springa 10 kilometer, 5
kilometer eller ett barnlopp på 2 ki
lometer. Den 25 juli spelar dessutom
HBK en Superettan-match mot
Brommapojkarna och alla spelare
och besökare får möjlighet att se
matchen på Örjans vall.

Alice Midbratt.

– Vi hoppas att matchen kommer
att bli ett häftigt crescendo för veckan
och att många unga fotbollsspelare
kan inspireras av två klubbar som
låter talanger få chansen att växa,
konstaterar tävlingsansvarige Stefan
Mildaeus.

Det känns väldigt
spännande att
Laxacupen kliver
in i en ny era
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We build
We build
brand
brand
momentum
momentum
ohmy.co

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

ohmy.co
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Bosse minns det
ljuva guldåret -79
40 år har gått sedan HBK vann sitt andra SM-tecken. En av de kanske mest tongivande i guldlaget 1979 var Bosse Mattsson,
spelintelligent och bollbegåvad stopper, på den tiden med elegant mustasch. Under sin aktiva karriär spelade han allsvensk
fotboll för inte mindre än tre klubbar, varav två perioder i HBK. Bosse är leg naprapat och genom sitt behandlingscenter på
Furet i Halmstad har han blivit en stor profil även utanför fotbollen och under årens lopp behandlat och kurerat åtskilliga
patienter från olika åkommor.
TEXT KENT JOHANSSON FOTO BILDBYRÅN

1

Vilket är ditt bästa
minne från din aktiva
tid i HBK?

– Att få vara med och vinna SM-guld
var stort. Speciellt som jag hade läm
nat HBK inför 1976, då det också blev
guld. Jag flyttade till Stockholm och
utbildade mig till naprapat och mis
sade därmed klubbens första SM-ti
tel. Det kändes ena’ lite snöpligt…
Desto roligare då att återvända och
att vi med Roy Hodgson tog ännu ett
guld.

2

Var började din
fotbollskarriär?

– Jag är uppvuxen på Majornas kul
lerstensgator i Göteborg. Hovås är
min moderförening. Jag var bara
tonåring när jag värvades till Örgry
te och fick lira med storheter som
Agne Simonsson och Rune Börjes
son, och andra grabbar som Lennart
Wing, Lennart Ottordahl, Stellan
Allbäck, Lill-Galento Johansson.

5

Hur lyckades HBK
vinna SM-guld 1979?

– Jag råkade träffa två av de dåva
rande HBK-ledarna Bengt Winge
och Lasse Holmsten, i samband med
en RF-konferens på Rondo. Jag var
klar med min idrotts- och fritidsle
darutbildning och fick senare an
ställning på Fritidskontoret, Halm
stad. Tyvärr satte ÖIS käppar i
hjulet, ogillade värvningen, så jag
blev ettårsfall. Det var tungt. Men
jag ställde ändå upp när ÖIS behöv
de hjälp, senare samma säsong, och
var med och räddade laget kvar i
högsta serien.

6

Varför återvände
du till Halmstad?

4

– Jag råkade ut för en elakartad knä
skada 1981, landade snett efter en
nickduell och fick Sanny Åslund
(AIK) över mig. Korsbandet och me
nisken kraschade och jag tvingades
sluta i förtid.

3

Hur hamnade du
i Halmstad?

Varför gick du till
Hammarby IF?

– Jag spelade för HBK 1974-75, vi fick
slita hårt för att hänga kvar. När jag
bestämde mig för att utbilda mig till
naprapat var Stockholm enda alter

8

nativet. Jag körde med öppna kort,
och träffade även representanter
från AIK och Djurgården, men valde
Bajen, som hade en skön atmosfär,
som en småklubb fast i en storstad.
Det valet ångrade jag aldrig. Jag triv
des utmärkt i Hammarby och lirade
med underbara fotbollsspelare och
sköna söderkisar som bröderna Ken
ta och Billy Ohlsson, Tom Turesson,
Thom Ålund och Janne Sjöström.
Trots min i deras ögon ganska stra
ma och allt för seriösa inställning,
blev jag accepterad av bohemerna
och upplevde tre fantastiska säsong
er på Söderstadion.

– Hjälper folk att bli kvitt
krämpor. Man brukar säga att en
naprapat är en kombination av kiro
praktor, sjukgymnast och massör.
Jag har haft egen mottagning i snart
40 år och älskar mitt yrke och mö
tena med människor och möjlighe
ten att få dem kuranta.

9

Hur vill du samman
fatta din karriär som
fotbollstränare?

– Intressant. Jag tränade några klub
bar i något lägre sammanhang och
var även tre år i Norge. Det var tufft
men lärorikt. Förhållandena var an
norlunda på den tiden, och inte
minst påverkades vi i Norge av det
bistra vädret, där vissa spelare an
vände spikskor på isiga grusplaner.
Men jag införde en hel del, för den
tiden, revolutionerande tränings
metoder och lät bland annat spelar
na i Sogndal köra aerobic. Det ska
pade både höjda ögonbryn och
tidningsrubriker.

– Stommen från -76 var kvar och
hade utvecklats. Stefan Larsson,
Myresjö, och jag, liksom Bengt Sjö
holm, bidrog med nya kvaliteter, var
och en på sitt vis. Vi hade helt enkelt
ett jäkligt bra lag. Jag spelade mitt
back ihop med Affe Peterson. Han
vann luftduellerna och jag tog hand
om resten… (skratt).

– Även om jag är göteborgare och
trivdes väldigt bra i huvudstaden, så
lockades vi av Halmstad igen. Det är
en lagom stor stad och ligger fint vid
havet. HBK har dessutom alltid varit
en fin förening och tack vare att vi
flyttade hem fick jag till slut vara
med om att vinna SM-guld.

7

Varför slutade du
spelare?

Vad gör en naprapat?

10

Tränar du själv?

– Jadå, jag har alltid för
sökt hålla mig fysiskt i trim och trä
nar på gym ett par tre gånger i veck
an. Golf är inget för mig.

Bosse Mattsson
Ålder: 69
Familj: Frun Kristin, två söner
Bor: Furet, Halmstad
Yrke: Naprapat, eget behandlingscenter
Klubbar, som aktiv: Hovås IF, Örgryte IS
(70 allsvenska matcher/3 mål), Halmstads BK
(87/0) och Hammarby IF (49/0)
Klubbar, som tränare: Varbergs GIF, Tjölling IF,
Norge, Sogndal IL, Norge, Laholms FK,
Snöstorp/Nyhem, Harplinge IK
Meriter: Svensk mästare med HBK 1979,
HP-Dribblern 1974

11

Följer du
dagens HBK?

– Jajamänsan, jag missar sällan nå
gon hemmamatch. Tycker dessutom
det är roligt att träffa gamla lagkam
rater. Givetvis hoppas jag att vi snart
får se allsvensk fotboll på Örjans vall
igen.
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STIGS VÄNNER PRESENTERAR AF BYGG SYD
S T I G S VÄ N N E R



H B K A F FÄ R S N ÄT V E R K

AF bygger för framtiden
– precis som Bollklubben
”En partner att lita på”.
Ett ömsesidigt uttryck
och en devis som
stämmer både när
det gäller Halmstads
BK och samarbets
partnern AF Bygg Syd.
Det expansiva byggoch anläggnings
företaget bedriver en
rad projekt och har
en bred repertoar
inom bostäder, hotell
och industrianläggningar, ofta med inriktning
på miljö, hållbarhet
och recycling.
TEXT CECILIA ERIKSSON
FOTO PRIVAT

AF BYGG SYD har många gemen
samma nämnare med HBK.
– I vår bransch, precis som inom
idrotten, handlar det om att i alla
sammanhang prestera och åstad
komma så bra resultat som möjligt,
menar Roger Persson.
Den norskägda AF Gruppen är en
relativt ny aktör i Sverige. AF Bygg
Syd har funnits sedan 2007 och
ingår i gruppens svenska koncern,
som omsätter cirka 2,4 Mdr. AF
Gruppen, som bildades genom en
sammanslagning av många mindre
bygg- och anläggningsföretag,
omsätter totalt 18,7 Mdr och har
4 700 anställda.
AF BYGG SYD, som även har kontor
i Löddeköpinge, har en stigande
omsättning på 400 Mkr och närma
re 70 anställda.
– Vi bygger bostäder, lokaler och
industrier och har spetskompetens
inom byggnation av vatten- och
avloppsreningsverk, berättar Roger.
När det gäller lokala projekt har vi
bland annat byggt Nya Strandhuset
på Hotel Tylösand, Brf Glashuset
utmed Laholmsvägen och den op
tiska sorteringsanläggningen vid

Havsnära hotell. AF Bygg Syd svarade för byggnationen av Nya Strandhuset på Hotel Tylösand. Roger Persson, till vänster, är vd på
AF Bygg Syd och Anders Holmström fungerade som platschef för projektet.

Hems återvinningsverksamhet på
Kristinehed. I samma område byg
ger vi just nu en skola, Kristineheds
gymnasiet, med inriktning på
förare- och maskinutbildning och
fordonsverkstäder, som är redo att
tas i bruk i maj.
– Stena Metalls ombyggnad av
återvinningsanläggningen vid
Gamla Pilkington liksom Stora
Ensos nya biokompositanläggning
i Hyltebruk, som tillverkar förnybart
material som ersättning för plast, är
andra intressanta uppdrag där vi
fått förtroendet som entreprenör,
tillägger han.
AF Bygg Syd utför både större och
mindre uppdrag inom bygg- och an
läggning.
– På senare tid har vi haft ett stort
antal större projekt vilket inneburit
ökade volymer. Ett av skälen till det
är alla våra duktiga medarbetare,
vars arbetsinsatser borgar för nöjda
kunder, vilket i sin tur ger fler upp

drag och ökade intäkter, konstaterar
Roger Persson, företagets vd sedan
sex år.
HANS EGET ENGAGEMANG är
också stort, både i jobbet (AF Bygg
Syd) och privat (HBK).
– Jag är som många andra halm
stadsbor, idrottsintresserad i all
mänhet och fotbollssupporter i syn
nerhet. HBK har alltid legat mig
varmt om hjärtat även om jag som
ung var aktiv i IF Leikin och IF Cen
tern. Mina bästa minnen med HBK
är guldmatchen mot Ljungskile,
1997, när det blev 3-0. Jag stod på
ståplatsläktaren och fick ståpäls.
Sista matchen 2004 var också dra
matisk, när det var ytterst nära att
bli SM-guld igen. 1-0 mot IFK blev
tyvärr och av olika anledningar
1-1 samtidigt som Malmö FF slog
Elfsborg, efter straffsparksmål, och
tog titeln. Kvalet mot HIF för ett par
år sedan var en annan enastående

HBK har alltid
legat mig varmt
om hjärtat även
om jag som ung
var aktiv i IF Leikin
och IF Centern

och oförglömlig händelse.
Roger Persson drömmer om nya
allsvenska upplevelser med HBK.
– Ja, jag följer laget i vått och torrt
och vill naturligtvis snarast möjligt
se allsvensk toppfotboll på Örjans
vall igen. Men det gäller att skynda
långsamt och bygga för framtiden.
Precis som vi gör på AF Bygg Syd…
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