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PÅ ÅRSMÖTET I mars fick jag med-
lemmarnas förtroende som ordfö-
rande i Halmstads BK. Det är ett he-
dersuppdrag som jag är både stolt 
och glad över. Det är dock inget en-
kelt uppdrag. Det har varit en tuff, 
men spännande, första tid som ord-
förande. 

En av de största insikterna hittills 
som ordförande är att jag har märkt 
att HBK verkligen engagerar – det 
visste jag såklart sedan tidigare, men 
klubben engagerar mer än vad jag 
trodde. De flesta har åsikter och syn-
punkter – om allt från spelsystem till 
sponsorpaket. Det är fantastiskt och 
det är en kraft som mitt mål är att 
förena. När alla drar åt samma håll 
kan det bli fantastiskt bra.

DET ÄR DOCK en utmanande tid 
ekonomiskt och vi ligger på en plats 
i Superettans tabell som inte mot-
svarar förväntningarna. Därför har 
vi i styrelsen tagit en rad tuffa beslut 
– ny tränare och förändrad sponsor-
bearbetning och fokus på att få ned 
kostnaderna så mycket det går. 
Dessutom är posten som klubbchef 
vakant och skrivande stund så har 
vi valt att ta in en rutinerad trotjä-
nare i form av Mikael Kaller som tar 
över en hel del utav dessa arbets-
uppgifter på ideell basis. Vi konsta-
terar samtidigt att personalen på 
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kansliet är självgående och otroligt 
dedikerade sina uppgifter och att vi 
i styrelsen helt enkelt får gå in mer 
operativt säsongen ut, för att täcka 
upp vid behov.

VI HAR OCKSÅ lanserat vårt risk-
kapitalbolag, Blå, igen. Förra gången 
hette det Snöbollen och de som in-
vesterade den gången fick tillbaka 
sin insats efter försäljningen av Sead 
Haksabanovic. HBK är en klubb som 
förädlar talanger och utvecklar dem 
till attraktiva spelare för utländska 
klubbar. Gabriel Gudmundsson är 
vårt senaste exempel. Genom vår 
manager Magnus Haglund har vi 
lyckats teckna långa avtal med våra 
talangfulla spelare vilket blir en vik-
tig tillgång för framtiden. Kontakta 
gärna våra säljare om du vill veta 
mer om riskkapitalbolaget och hur 
du kan bidra till HBK.

Efter en tung start på säsongen 
hoppas jag verkligen att det har vänt 
– att vi kan blicka uppåt i tabellen 
och att publiken kommer tillbaka till 
Örjans vall. Det känns bra just nu 
och det är även kul att konstatera att 
våra andra lag, på dam- och ung-
domssidan, går som tåget.

ETT  ANNAT VIKTIGT exempel på 
HBK:s viktiga samhällsengagemang 
är Laxacupen som snart går av sta-
peln på Sannarp och som vi hoppas 
blir ett bestående inslag varje som-
mar framöver.

SID 4 
Fyra spelare förlänger  
med klubben

SID 14 
Alexandra om derbyt mot Laholm

SID 10
HEMMASPELAREN 
22 frågor och svar med  
Mikael Boman

HBK | KICK OFF

SID 18 
Stellan i backspegeln 
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ohmy.co
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HBK | NYHETER

Fyra spelare  
förlänger 
MAGNUS HAGLUND, HBK:S mana-
ger, har den senaste tiden arbetat 
hårt med att försöka förlänga kon-
trakten med framtidsmännen An-
dreas Bengtsson, Alexander Bernts-
son och Rasmus Wiedesheim-Paul. 
Ambitionen om förlängning har 
lyckats i samtliga fall och kontrakt 
har skrivits på 3,5 år för Andreas och 
Alexander. Rasmus Wiedesheim-
Paul, däremot, förlänger sitt kon-
trakt med 2,5 år och Dusan Djuric 
med ytterligare en säsong efter den 
innevarande. Långa kontrakt med 
spelare som har varit i HBK länge 

och fostrats i den framgångsrika 
akademin. 

– Det ger mig lite stabilitet och en 
trygghet. Om jag ska lämna så är det 
ju för att jag blir såld till någon  
annan klubb och det är väl det  
som är målet, konstaterar Andreas 
Bengtsson.

– Andreas har haft en väldigt fin 
utvecklingskurva de två senaste må-
naderna och jag ser fram emot att 
fortsätta jobba med honom och  
bidra till hans utveckling de närms-
ta åren, konstaterar Magnus Hag-
lund och ger liknande omdöme 

Magnus Haglund bygger långsiktigt för framtiden.
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UTVECKLINGSLÄGRET  på Sannarp 
för landets mest talangfulla fotbolls-
spelare har nyligen gått av stapeln. I 
Hallands lag för tjejer representeras 
HBK av Alva Arvidsson som gjorde 
succé – mål i sin debut! 

– Jag har tittat på många A-lags-
matcher och mitt första mål är att ta 
en startplats i HBK, men den långsik-
tiga visionen är landslaget, säger 
hon. 

På killsidan var inte mindre än sex 
HBK:are uttagna till lägret. Målvak-
ten Isak Svensson, mittbacken Viktor 
Dahlin, offensive Albin Ahlstrand, 
ytterspringaren Lorent Mehmeti 
samt anfallarna Albin Binnefors och 
Elliot Hintsa.

EFTER ATT HA haft olika roller i 
HBK sedan 2010 lämnar Tony Karls-
son nu HBK efter att den senaste ti-
den ha varit klubbchef. Tidigare var 
han som bekant ordförande men slu-
tar alltså nu för att fokusera på sin 
konsultverksamhet.

– Det var ett beslut som mognade 
fram och även lite privata omstän-
digheter som gjorde att jag inte kun-
de fokusera som ett jobb som klubb-
chef i HBK kräver, konstaterar han. 

Pelle Nilsson, ordförande i HBK: 
– Tony brinner för HBK och han 

har lagt ner väldigt många timmar 
genom åren. Vi, HBK, tackar honom 
för den insatsen.

ONSDAGEN DEN  21 augusti spelas 
det årligt återkommande HBK-mäs-
terskapen i golf – en prestigefylld tä-
vling som samlar HBK:are i alla ål-
drar. Spelplats är Skogaby GK med 
kanonstart kl 09.00. Tävlingen är 
öppen för alla HBK-medlemmar. Se 
information om anmälan med mera 
på HBK:s hemsida.

Succé på  
Utvecklings-
lägret för HBK

Tony slutar 
som klubbchef

Välkomna till 
HBK-golfen

På vår hemsida hbk.se följer du flödet av nyheter, matchreferat, spelarintervjuer  
och mycket mer. Du hittar oss även på Facebook och Instagram.

kring Alexander Berntsson:
– Alexander är en oerhört upp-

skattad spelare och en viktig be-
ståndsdel i det HBK som vi nu byg-
ger härifrån och framåt.

NÄR DET GÄLLER Rasmus Wiedes-
heim-Paul är det en spelare som har 
utvecklats mycket under säsongen 
och är i topp i skytteligan. 

– Rasmus har haft en mycket fin 
utveckling senaste månaden och 
han är en väldigt god representant 
för den unga framstormande HBK-
generationen, säger Haglund. 
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LOKALT, TRYGGT 
OCH SÄKERT

halmstadsstadsnat.se

23 augusti 1979 var senaste gången det spelades ett Halmstadderby i all-
svenskan. HBK vann med 2-0 mot Halmia inför 13 924 åskådare. Det var i 
andra halvlek som HBK avgjorde med mål av Sigge Johansson och Rut-
ger Backe (bilden till höger).
 På våren blev Mats Jingblad derbyhjälte när HBK vann med 3-2. Alf 
Peterson och Rutger Backe hade gett HBK ledningen två gånger, men 
detta kvitterades två gånger om av Bengt-Arne Bengtsson och Roger 
Ström, innan ”Jingan” avgjorde i matchminut 77 inför 16 025 åskådare.
 Om det var jämnt i den matchen, så var det inte likadant i serien. 
HBK blev svenska mästare medan IS Halmia efter en säsong fick lämna 
högsta serien.

FÖRENINGEN GAMLA BOLLKLUBBARE – stödförening sedan 1935

Dubbla derbyvinster!
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HBK | LEGENDAREN

DET VAR TVÅ namnkunniga lag 
som ställde upp på varsin sida på 
Gamla Ullevi. Matchen slutade 0-0 
och det var väl i ärlighetens namn 
inget bländande spel – det var å an-
dra sidan inte heller syftet.

Stefan Lindqvist spelade i HBK 
mellan 1986 och 1990 då han läm-
nade för proffsliv i schweiziska Neu-
châtel Xamax. Han lirade även i IFK 
Göteborg, Motherwell och Strøms-
godset IF, samt gjorde fem lands-
kamper för Sverige.

I LEGENDARMATCHEN DELTOG 
bland andra Rasmus Svensson för 
HBK:s räkning.

– Spelet var väldigt lagom, konsta-

terar han. Alla var lite överviktiga 
och när vi såg på varandra konstate-
rade vi nog att det inte var lämpligt 
att gå in för hårt i duellerna. Blåvitt 
hade några målchanser, men vi lyck-
ades hålla nollan.

Att HBK lyckades nolla motstån-
det tackade spelarna målvakterna 
för. Håkan Svensson stod första 
halvlek och Björn Nordberg andra.

– Håkan gjorde på sedvanligt ma-
nér en teveräddning. Thomas Ra-
velli pikade honom efteråt, men Hå-
kan tyckte naturligtvis att Ravelli 
kastade sten i glashus. Björn gjorde 
några avgörande räddningar i andra 
halvlek.

Mittbackspar i HBK var för dagen 

Tommy Frejdh och Roger Lindqvist, 
Stefans bror.

– Tanken var att de skulle spela 
hela matchen, men Tommy valde att 
gå upp på en hörna och kom knappt 
tillbaka, skojar Rasmus Svensson.

PÅ MIDDAGEN EFTER matchen 
tackade Rasmus Svensson, å HBK:s 
vägnar, för att IFK tagit initiativ till 
matchen. Han lämnade även över 
boken "HBK 100 år" och bjöd in Ste-
fan med familj till match på Örjans 
vall i höst så att Halmstadspubliken 
får möjlighet att hylla honom för 
hans insatser i HBK.

Många HBK:are  
i hyllningsmatch

Före den allsvenska matchen mellan IFK Göteborg och GIF Sundsvall spelade  
HBK och "Blåvitt" en uppvisningsmatch till förmån för ALS-forskning och för att  

hylla HBK-legendaren Stefan Lindqvist som har drabbats av sjukdomen.
TEXT CHRISTIAN ALBINSSON  FOTO BILDBYRÅN

Alla var lite över-
viktiga och när vi 
såg på varandra 
konstaterade vi  
nog att det inte var 
lämpligt att gå in  
för hårt i duellerna

Janne Andersson och Stefan Lindqvist 
tog sig en pratstund inför matchen.

Håkan 
gjorde på 
sedvanligt 
manér  
en teve-
räddning
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ALLT FÖR 
PADEL

Sportringen Halmstad City
Halmstads trendigaste sportbutik
Månd-fred 10-18
Lörd 10-16
Sönd 12-16
Brogatan 13

Följ oss gärna på sociala medier @sportringenhalmstadcity
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HBK | ORDFÖRANDE

INGEN KAN ANKLAGA HBK-led-
ningen för att sitta med armarna i 
kors. Våren blev händelserik såväl 
på som utanför planen.

– Vi står inför stora utmaningar 
och har kavlat upp skjortärmarna för 
att ta oss tillbaka till toppen igen, un-
derstryker Pelle Nilsson.

Den energiske sydhallänningen, 
bosatt på Bjärehalvön, är mångårig 
företagsledare och har som aktiv äga-
re till GN Transport upplevt både 
uppsving och nedgångar i näringsli-
vet. Trots lågkonjunkturer och fin-
anskris har hans företag återhämtat 
sig och blomstrar nu med 120 anställ-

da, cirka 200 trailers i flottan och en 
omsättning på en halv miljard kronor 
fördelade på fem bolag inom koncer-
nen (inklusive Frankrike och Luxem-
burg).

GN Transport kännetecknas av  
leveranssäkerhet och trafikerar i  
huvudsak mellan Skandinavien och 
Frankrike. Bolaget bedriver även na-
tionell tredjepartslogistik från basen 
och de växande terminalbyggnader-
na vid södra infarten till Halmstad.

– Det rullar på bra, konstaterar  
Pelle, som startade bolaget för 33 år 
sedan och vars företagsnamn utgör 
initialerna till hans pappa, Gunnar 

HBK är 
verkligen 
ett lag som 
betyder 
mycket  
för staden 
och alla 
supportrar

Nilsson, som tidigare hade åkeri i 
hembyn Skottorp intill Hallandås 
norra sluttning.

1986 ÖVERTOG PELLE ett åkeri i 
Getinge. Tre år sedan förvärvade 
han ett franskt bolag, satte sig själv 
i skolbänken för att lära sig språket 
och etablerade lokala kontakter och 
samarbetspartners. Det skapade en 
uppskattad plattform som stärkte 
närvaron och överbryggade kultur-
ella skillnader.

Erfarenhet från näringslivet och 
företagsledning vägde tungt i HBK:s 
valberednings lansering av ny ordfö-

rande. Vid årsmötet i mars valdes 
Pelle Nilsson med acklamation till ny 
HBK-bas.

– Det var nog inte på grund av 
mina fotbollskunskaper, som får an-
ses som ganska begränsade, säger 
han ödmjukt. Min egen fotbollskar-
riär stannade vid gårdsserierna och 
Skottorps IF, där jag var anfallare un-
der en följd av säsonger, utan att göra 
något större väsen av mig. Men jag 
älskar fotboll och vet vilken betydel-
se idrotten har för samhället och vil-
ket engagemang den framkallar. Jag 
är faktiskt lite överraskad över den 
lidelse och de starka känslor som vi-

Pelle Nilsson, mångårig företagsledare,  
är sedan drygt fyra månader ordförande  
i HBK. Efter en turbulent period hoppas  
han på stabilitet i klubben och sportsliga  
framgångar inte minst i Superettan.

Första halvåret 2019 kan vara ett av HBK:s  
mest turbulenta genom tiderna med sportsliga  
bakslag, tränarskifte, ny ordförande, tillsättande  

av manager och omsättning på spelarsidan.  
Pelle Nilsson, framgångsrik företagsledare  

i transport- och logistikbranschen, tillträdde  
i mars och är HBK:s åttonde ordförande  

sedan millennieskiftet.
TEXT KENT JOHANSSON  FOTO PATRIK LJUNGMAN

Basen kavlar
upp ärmarna
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Nu blickar  
vi framåt

sas beroende på vilka resultat som 
pres-teras på planen. HBK är verkli-
gen ett lag som betyder mycket för 
staden och alla supportrar.

– ATT LEDA en elitförening påmin-
ner en hel del om att driva företag, 
fortsätter han. I bägge fallen är det 
viktigt att jobba med strategier och 
målsättning, att dra nytta av och res-
pektera varandras roller och att ska-
pa en resultatmedvetenhet. Jag har 
som företagsledare i relativt stor 
omfattning använt mig av det som 
finns att ta vara på i lagsporternas 
värld.

Pelle Nilsson ägnar idag nästan 
lika mycket tid åt HBK som sitt före-
tag. Han brinner för bägge uppdra-
gen och hoppas kunna bidra till att 
föra HBK tillbaka i fotbollens fin-
rum.

HUR LÄNGE HAN blir kvar som 
ordförande står skrivet i stjärnorna.

– Jag gillar utmaningen, jag gillar 
klubben och jag gillar drivkraften att 
skapa vinnande lag. Som ordförande 
kan man bara ta ett år i taget. Det är 
medlemmarna som avgör vem som 
är ledare. Jag kan bara göra så gott 
jag kan.

– Nu blickar vi framåt, säger den 
nye HBK-basen. Halmstad både  
behöver och förtjänar ett allsvenskt 
fotbollslag och vi gör allt vad  
som står i vår makt för att nå dit  
igen.

Vad fick dig att anta uppdraget 
som ordförande i HBK?

– För mig är ordförandeposten i 
Halmstads BK ett av de finaste upp-
dragen man kan tänka sig i Halm-
stad. Jag kände mig hedrad över att 
bli tillfrågad men jag hade inte tack-
at ja om jag inte vetat att min son, 
Henrik, 33, stått beredd att ta över 
ännu mer av ansvaret för vårt före-
tag. Utan hans back up och ansvars-
tagande hade det inte fungerat.

Hur ser du på HBK:s  
ekonomiska situation?

– Den är en stor utmaning och vi 
arbetar stenhårt utanför planen för 
att få ekonomin i balans. Lansering-
en av riskkapitalbolaget Blå är en av 
flera satsningar som vi tror och hop-
pas mycket på.

Vad är det roligaste med  
att vara ordförande i HBK?

– Att få vara med och uppleva  
vinster och glädjen att se alla ideella 
krafter som gör stora insatser under 
våra hemmamatcher och bakom  
kulisserna även till vardags. Sam-
manhållning är a och o i en förening 
som HBK.

När får vi se HBK i Allsvenskan?
– Förhoppningsvis redan 2020.

4
FRÅGOR

Per-Olof Nilsson
Ålder: 62.
Familj: Hustrun Gunilla Hedenborg Nilsson, 
sonen Henrik samt dottern Sanna med familj. 
Bor: Båstad.
Kör: Audi.
Yrke: VD och ägare till GN Transport, koncern 
med fem bolag inom transport och logistik.
Uppdrag: Ordförande i Halmstads Bollklubb, 
sedan den 4 mars 2019.
Favoritlag (förutom HBK): Skottorps IF.
Historisk person att beundra: Winston  
Churchill, brittens retoriska förmåga och  
ledaregenskaper var en starkt bidragande 
faktor till andra världskrigets utgång.
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HBK | HEMMASPELAREN

1 Vad fick dig att  
återvända till  

Halmstads BK?
– Efter en ganska tung tid i Dan-
mark ville vi flytta hem igen och 
HBK kändes som det i särklass bäs-
ta alternativet, dels eftersom jag 
trivdes bra och har goda erfarenhe-
ter från min tidigare sejour i klub-
ben, dels med tanke på klubbled-
ningens uttalade ambitioner om att 
föreningen strävar uppåt. Jag vill 
spela allsvensk fotboll igen med 
HBK. Det blir en tuff kamp att nå 
fram till topplaceringarna, men det 
är ingen omöjlighet. Många match-
er återstår.

2 Vad talar för att  
HBK spelar i högsta  

serien 2020?
– Kunnandet och viljan, men vi får 
inte stressa upp oss utan köra enligt 
den gamla klyschan och ”ta en 
match i taget”. Såvitt jag förstår har 
man haft en hel del oflyt och åkt på 
tunga baklängesmål i slutskedet av 
några matcher.

3 Hur nära var det  
att du hamnade i  

IFK Göteborg igen?
– Inte alls. Vi hade ingen kontakt, 
deras anfallsbesättning förefaller 
välfylld och dessutom verkar det 

som att Blåvitt valt en ny inrikt-
ning och satsar på yngre förmågor.

4 Hur hamnade du  
i Danmark?

– Efter tio år i Superettan och All-
svenskan ville jag testa något annat, 
prova hur det var att spela i en ut-
ländsk liga och bo i ett annat land än 
Sverige. Vi blev kvar i ett och ett halvt 
år. Utlandsvistelsen blev en nyttig er-
farenhet som jag inte ångrar.

5 Varför lämnade  
du Randers?

– Jag drabbades av en hjärnskakning 
och var borta från spel i fyra måna-

Kvalhjälten tillbaka
– HBK lyfter med Boman?

Ännu en hemvändare kan innebära det definitiva lyftet för HBK. Med  
anfallstungviktaren Mikael Boman tillbaka i den blå matchtröjan inleder  

Bollklubben klappjakten på topplagen i Superettan. Efter spel i IFK Göte-
borg och danska Randers återvände han tidigare i sommar till västkusten. 

Halmstads kvalhjälte från 2013 känner sig hemma på Örjans vall och får 
supportrarna att hoppas på nya målgester. ”Det känns underbart att vara 
tillbaka i HBK”, säger den 31-årige forwarden som hunnit landa efter en  
händelserik period med nyfödd dotter, flyttbestyr, bröllop och klubbyte.

TEXT KENT JOHANSSON  FOTO PATRIK LJUNGMAN

MIKAEL BOMAN  
ANFALLARE

Så vitt jag 
förstår har 
man haft 
en hel del 
oflyt

der. Efter det hade jag svårt att ta 
tillbaka min ordinarie plats och 
dessutom blev det ett tränarskifte. 
Annars gick det sportsligt sett gan-
ska hyfsat i Superligan och vi kval-
spelade om en plats i Europa League 
men förlorade mot Bröndby.

6 Hemma i Halland.  
Var kommer ni att bo?

– Vi har köpt hus i Kungsbacka, både 
min fru och jag kommer från norra 
länsdelen, men inflyttning sker inte 
förrän i slutet av året så vi hoppas 
hitta en temporär lösning.
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Mikael Boman 
Ålder: 31.
Familj: Hustrun Linn, barnen Hugo, 3 år,  
och Molly, 3 månader. 
Bor: Halmstad/Kungsbacka.
Kör: Ford Focus Kombi.
Klubbar: Kungsbacka BI, IFK Fjärås, Falken-
bergs FF (2008-2011), Halmstads BK (2012-
2014), IFK Göteborg (2015-2017), Randers  
FC (2018-2019), HBK (2019-).
Övrigt: Har spelat 88 matcher för HBK  
och gjort 32 mål, varav nio i Allsvenskan,  
71 allsvenska matcher för IFK Göteborg,  
18 mål.

Mina gamla HBK-
kompisar Richard 
Magyar och Stefan 
Selakovic var best 
man respektive 
toastmaster

7 Och familjen har vuxit?
– Ja, Hugo har fått en lillasys-

ter som heter Molly. Det känns skönt 
att bli hallänningar igen och få även 
geografisk närhet till våra föräldrar 
och andra närstående.

8 Hur väl känner du  
spelarna i dagens HBK?

– Tja, det är ju en hel del nya ansik-
ten, både i lagledningen och på spe-
larsidan men Simon Bakkioui och 
Jesper Westerberg är ju kvar och 
Joel Allansson spelade jag tillsam-
mans med och var till och med gran-
ne med under tiden i Randers. Det 
verkar vara ett gott gäng.

9 Berätta om bröllopet!
– Ja, vi gifte oss i somras, Linn 

och jag. Vigseln hölls i Onsala kyrka 
med ett 90-tal gäster på bröllopsfes-
ten. Mina gamla HBK-kompisar Ric-
hard Magyar och Stefan Selakovic 
var best man respektive toastmaster. 
Tobbe Hysén och Stojan Lukic till-
hörde också gästerna.

10 Bröllopsresa?
– Den får vi ta senare…

11 Vad fick dig att bli  
fotbollsspelare?

– Min brorsa Rickard (SISU-idrotts-
utbildare) lockade väl med mig till 

Inlag, fotbollsplanen i Kungsbacka, 
när jag var sisådär sex-sju år. Som 
grabb spelade jag även bordtennis 
och var väl hyfsad men valde fotbol-
len en bit in i tonårsåldern.

12 Vad tycker du om  
Örjans vall?

– En underbar arena som dessutom 
fått en ansiktslyftning sedan jag spe-
lade i HBK. Nyrenoverade omkläd-
ningsrum, nytt gym och allmänt 
fräschare lokaler skapar en stimule-
rande miljö.

13 Vem var första idolen?
– Eric Cantona.
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HBK | HEMMASPELAREN

14 Du är själv en  
dokumenterad  

målspottare. Dina mest  
minnesvärda mål?
– Målen för HBK i det allsvenska 
kvalet mot Giffarna Sundsvall (2013) 
står högt i kurs. Efter 1-1 borta låg vi 
under med 0-1 hemma när Stojan 
(Lukic) gjorde en räddning som gav 
oss ny energi och vi kunde kontra in 
kvitteringen. Jag lyckades även göra 
det andra målet, fyra minuter sena-
re, och vi gick vidare efter 2-1. Det 
satt gött. Jag gjorde en del mål för 
Blåvitt också och hade glädjen att 
2015 få avgöra ett derby mot BK 
Häcken i 88:e matchminuten.

15 Hur vill du beskriva 
dig själv som  

fotbollsspelare?
– Ganska tung, storleken gör att jag 
är stark i luftrummet och har en hyf-
sad målkänsla. Många tycker jag är 
en utpräglad targetplayer men så 
känner inte jag det.

16 Vilka är de bästa  
tränare du haft?

– Jens Gustafsson (HBK) och Jörgen 
Lennartsson (IFK). Magnus Haglund 
verkar också bra.

17 Vad gör du när du 
inte jobbar/spelar 

fotboll?
– Umgås med familj och vänner. Jag 
gillar att gå på bio. Film är en trevlig 
avkoppling.

18 Favoritfilm?
– Batman-filmerna med 

Christian Bale.

19 Favoritfärg?
– Blå.

20 Vad lyssnar du på 
för musik?

– Bruce Springsteen tillhör favoriter-
na men jag lyssnar på det mesta.

21 Vem anser du är  
Sveriges bästa  

fotbollspelare?
– Zlatan är fortfarande nummer ett.

22 Hur ser du på  
livet efter  

fotbollskarriären?
– Man har väl sina funderingar men 
ännu ingen konkret plan. Brandman 
är ett yrke som alltid känts lockande. 
Återstår att se vad som händer i 
framtiden.

Många tycker jag är  
en utpräglad targetplayer  
men så känner inte jag det
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HBK | DAMLAGET

Viktig derbymatch
om förstaplatsen
HBK ångar fram som ett av två lag som tampas om förstaplatsen i division 2  
Sydvästra Götaland. Det står mellan HBK och Laholms FK och lagen drabbar  

samman den 11:e augusti i en väldigt utslagsgivande match.
TEXT CHRISTIAN ALBINSSON  FOTO ESTRID WAGERSTEN

ALEXANDRA HELLEKANT ÄR en 
av de spelare som har utvecklats  
positivt den senaste tiden – hon är 
både målskytt och framspelare. Från 
sin yttermittfältsposition oroar hon 
ständigt utanför motståndarnas 
straffområde. 

Hon är fostrad i Astrio, men flyttade 
till HBK inför förra säsongen, detta är 
såldes hennes andra säsong i Boll-
klubben och hon trivs verkligen med 
klubben och laget. 

– Jag kände att jag behövde en ny 
utmaning och valde därför HBK. Det 
är ett lite mer rutinerat gäng än Astrio 
och jag har flera jämnåriga kompisar 
i laget, konstaterar Alexandra som är 
19 år och precis har tagit studenten 
från Kattegattsgymnasiet. 

Precis som när det gäller jämnåriga 
Zara Jönsson är Alexandras mål att i 
framtiden spela fotboll utomlands, 
men först gäller det att komma så 
högt upp som möjligt i det svenska se-
riesystemet. 

– Första målet är att vinna serien 
och det blir en spännande match mot 
Laholm. Det är mycket som står på 
spel och den matchen måste vi vinna. 

I SERIEN ÄR det tydligt att det finns 
några lag av klass medan det också 
kan bli tvåsiffriga vinster. 

– Det är lite speciellt att i vissa 
matcher bara jaga mål och i andra för-
bereda sig för en jämn match. När ni-
vån skiljer sig för mycket är det inte 
kul för något av lagen utan det är de 

Första  
målet är 
att vinna 
serien  
och det 
blir en 
spännan-
de match 
mot  
Laholm

Yttermittfältaren Alexandra Hellekant är en viktig pusselbit för att nå seriesegern.

jämna matcherna som vi brinner för, 
menar Alexandra. 

HBK:s säsong har varit bra hittills, 
möjligen undantaget förlusten mot 
Laholm borta vilket gör att det skiljer 
tre poäng mellan lagen (om HBK pro-
gramenligt vinner sin hängmatch). 

– Siffrorna skiljer sig mycket, men 
jag tycker att vi har hållit ihop det och 
gjort det bra generellt. Vi blir starkare 
och starkare offensivt, har många oli-
ka målskyttar och flera tekniska spe-
lare som hittar varandra bra – det är 
kul. 

Vilka är dina styrkor  
som spelare?

– Jag är ganska snabb med bollen, 
relativt teknisk och stark i dueller. 

Vad skulle du vilja utveckla?
– Jag skulle vilja bli lite snabbare i 

besluten ibland. Det handlar mycket 
om spelförståelsen – att alltid ha en 
plan innan när man får bollen. 

Vad ser du fram emot  
i sommar?

– Jag hoppas och tror på att vi vin-
ner serien och då måste vi vinna över 
Laholm. Det blir en kul match och för-
hoppningsvis kan vi spela den på A-
planen på Örjans vall inför mycket 
folk, det vore väldigt kul.

Tabellen
Laholms FK 12 12 0 0 36
Halmstads BK 11 10 0  1 30
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HBK reser med oss – 
det kan ni också göra!

Vi transporterar 
även gods!

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

0430 -
16 666

HBK reser med oss – 
det kan ni också göra!

Vi transporterar 
även gods!

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

0430 -
16 666

Vi transporterar  

även gods!

       reser med oss –  

det kan ni också göra!

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

0430- 
16 666

Ditt företag kan bidra på många olika sätt.  
Hör av dig till oss på info@hbk.se, så ser vi  

till att ditt engagemang gör skillnad.
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HBK | LAXACUPEN

Halmstad – välkomna  
till fotbollsfesten
HBK har i 39 år drivit Laxacupen och varit värd till ungdomslag från hela Sverige (2019 får 
HBK även internationellt besök). När Laxacupen nu fyller 40 år vill HBK att Laxacupen ska 
gå från att bara vara en fotbollscup, till att bli ett evenemang för hela familjen.
TEXT CHRISTIAN ALBINSSON  FOTO ESTRID WAGERSTEN

DEN 25–28 JULI 2019 går Laxacup-
en av stapeln och kommer i år inte 
bara handla om de barn och ungdo-
mar som deltar i cupen, nu vill HBK 
erbjuda någonting för alla familje-
medlemmar. Därför har ett full-
späckat aktivitetsschema tagits fram 
– med någonting för alla.

– Under cupen kommer det därför 
att erbjudas hälsosam mat, tränings-
pass för alla åldrar, seminarium 
(inom kost- och träningslära) och ett 
aktivitetsområde där barnen kan 
röra på sig och ha roligt, konstaterar 
Alice Midbratt, projektledare för 
Laxacupen.

NYTT FÖR 2019 är också att Kom-
bihallen kommer att bli turnering-

ens hjärta där man samlar utställare, 
informationscenter och restaurang 
på ett och samma ställe.

– Vi vill att detta ska bli hela  
Halmstads cup där fotbollsintresse-
rade kommer ut och tittar på match-
er på Sannarp även om de inte har 
barn eller släktingar som spelar. Det 
är fantastiskt att se alla ungdomar 
spela på ett fullproppat Sannarp, 
konstaterar Alice Midbratt. 

FÖR ATT FÅ in ännu mer hälso- 
fokus kring cuphelgen kommer även 
Halmstadmilen 2019 att äga rum 
samma helg. Den 25 juli spelar dess-
utom HBK en Superettan-match 
mot Brommapojkarna och alla spe-
lare och besökare är varmt välkom-

Det är fantastiskt att se  
alla ungdomar spelar på  
ett fullproppat Sannarp

na att se matchen på Örjans vall. 
– Vi gör egentligen om hela områ-

det och lägger till ett fullproppat  
aktivitetsprogram vid sidan om 
spelschemat. Allt för att öka känslan 
av fotbollsfest, men också för att er-
bjuda alla våra tillresta besökare en 
hälsohelg i fina Halmstad, summe-
rar Alice Midbratt

 
Aktiviteter på området 
2019 kommer vi att erbjuda massor av nya  
aktiviteter på området, där det genomgående  
temat är träning och hälsa. Vi vill att alla besöka-
re ska kunna röra på sig på ett roligt sätt. På cup- 
området kommer man bland annat kunna:

+ Prova på de hetaste gruppträningstrenderna  
 tillsammans med professionella coacher. 
+ Prova på fotboll fitness. 
+ Prova på den populära racketsporten padel. 
+ Delta i organiserad cirkelträning tillsammans  
 med lokala instruktörer. Springa Halmstad- 
 milen (2 km barnlopp, 5 km eller 10 km). 
+ Leka i vårt Kids Corner. 
+ Se TV-laget möta HBK:s FFA-lag tillsammans  
 med Halmstadsprofiler. Gå på disco och bio  
 (endast för våra deltagare). 
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JUST NU SÖKER  
VI TALANGER MED  
C-KÖRKORT FÖR  

SPÄNNANDE JOBB!

ÄR DET DU?

Hör av dig till
ulf@firsttjing.se

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

Ditt bemanningsföretag i Halmstad 

Läs mer på  
tjingbemanning.se
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HBK | I BACKSPEGELN

Ingen kom ikapp
snabbe Stellan

Genom sina snabba fötter och sportglasögon över näsbenet blev han under drygt  
ett decennium en välkänd profil i HBK:s representationslag och sydsvensk fotboll. 
Stellan Andersson var under Bollklubbens ”mellanallsvenska” period på 1960-talet,  

en av lagets främste målgörare. 1962 blev han till och med målskytt under en  
bondpermis från I16 och fem år senare vann han den interna skytteligan när  
HBK nådde en andraplacering i division 3. Den tidigare magistern avslutade  
sin fotbollskarriär i Alets IK. Idag är han 76 år och ägnar en stor del av sin tid  

åt rollen som kassör i Halmstads idrottshistoriska sällskap.

TEXT & FOTO KENT JOHANSSON

1 Vilket är ditt bästa  
minne från åren i HBK?

– Det är svårt att välja eftersom jag 
spelade så länge och gjorde drygt  
220 A-matcher. Vi var inte lika fram-
gångsrika på den tiden, som senare 
upplagor, men jag fick uppleva  
två seriesegrar och det är jag glad och 
stolt över. Parallellt med fotbollen ut-
bildade jag mig till lärare.

2 Hur hamnade du i HBK?
– Jag blev som 16-åring  

värvad av Bengt Winge och fick göra 
A-lagsdebut redan första året, 1959, 
sedan Sylve Bengtsson tvingats läm-
na återbud på grund av sjukdom. 
Innan dess hade jag spelat i mindre 
föreningar som Start, Nyhem och 
Örnia.

3 Vad hade du för  
styrka på planen?

– Snabbheten. Fram tills att min syn 
blev sämre var jag också ganska tek-
nisk. Genom min snabbhet lyckades 
jag ofta befinna mig på rätt plats 
framför motståndarmålen och kun-
de peta in bollen. Även om jag gjorde 
många mål så blev jag aldrig betrak-
tad som någon storskytt i ordets rät-
ta bemärkelse.

4 Hur var det att spela 
med glasögon?

– Faktiskt inga större problem, även 
om det ansågs som ovanligt. Jag an-
vände kontaktlinser fram till 1965 
men det var besvärligt eftersom man 
ofta tappade dem och det blev en 
kostnad för klubben. 1964 mötte vi 
Gunnarstorp borta och ledde med 

1-0. Med fem minuter kvar fick skå-
ningarna ett friläge samtidigt som 
jag böjde mig ner och började leta 
efter mina linser. Domaren trodde 
att jag var skadad och blåste, varpå 
Gunnarstorp aldrig fick någon chans 
att kvittera. Då var det uppror bland 
hemmasupportrarna. I duschen  
efteråt upptäckte jag att kontaktlin-
sen bara glidit upp under ögonbry-
net…

– Glasögonen, både glas och båg-
ar, som jag fick 1965 är för övrigt 
samma som jag fortfarande bär!

5 Vem anser du är  
HBK:s bäste spelare  

genom tiderna?
– Sett ur mitt perspektiv är det tvek-
löst Sylve Bengtsson. Han var i det 
närmaste en komplett spelare.

6 Hade du någon  
favoritmotståndare?

– Ja, Landskrona BoIS och Halmia. 
Jag har faktiskt aldrig förlorat mot 
något av deras lag.

7 Hur gick det med  
kombinationen värn-

plikten och spel i HBK?
– Haha, ganska bra… Jag gjorde 
lumpen på I16 och hade råkat få 
kompaniförbud, fick alltså inte läm-
na kasernområdet. Vi hade match 
under helgen, så jag smet ut genom 
ett hål i stängslet och fanns med  
på planen mot Norrby. Vi vann med 
3-1 och jag gjorde ett av målen. Det 
stod också att läsa på måndagens 
sportsidor i Hallandsposten och  
befälen var läskunniga även på den 
tiden. Kompanichefen var en sann 

Vi hade 
match  
under  
helgen,  
så jag 
smet ut 
genom  
ett hål i 
stängslet
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idrottsvän och påföljden bestod där-
för bara av en ”straffrunda” i mo-
tionsspåret på Galgberget.

8 Din största upplevelse 
på Örjans vall?

– Allsvenska kvalmatchen mot Ös-
ter, 1964, som lockade nästan 18 000 
åskådare. Det var en fantastisk stäm-
ning runt planen och vi ledde med 
2-1 när jag hade ett skott i ena stol-
pen. Tyvärr lyckades Öster, med 
Tommy Svensson i laget, vända och 
vinna med 4-2. Vi missade uppflytt-
ning och året därefter åkte vi ner  
i trean. Jag var även delaktig i  
seriesegern 1971. Då gick det bättre 
i kvalet, vi avancerade till högsta  
serien och jag kunde lämna HBK 
med gott samvete…

9 Varför slutade du  
i HBK?

– Åldern tog ut sin rätt. Samtidigt 
infördes spelarkontrakt och jag hade 
utbildat mig till lärare och ville fort-
sätta med det.

10 Och v-Alet kändes 
givet?

– Det kändes nära och logiskt. Dess-
utom spelade min brorsa Björn i 
Alet. Vi upplevde många fina sä-
songer i Alet, vann serien och kva-
lade till division 2. Fast min allra 
sista match som aktiv gjorde jag i 
HBK:s tröja, veteranlaget, och då 
hade jag hunnit fylla 63 år. Även då 
spelade jag utan benskydd på smal-
benen. Jag behövde liksom aldrig 
använda benskydd.

11 Är du engagerade i 
idrotten idag?

– Ja, genom Halmstads idrottshis-
toriska förening, där jag varit styrel-
semedlem sedan millennieskiftet. 
Idrottshistoria är roligt och fören-
ingen ett fint sätt att möta nya 
människor och träffa gamla bekan-
ta. Vi arrangerar bland annat före-
läsningar och i höst får vi besök av 
gamle storspelaren Torbjörn Nilsson 
(IFK Göteborg). Då lär det bli full-
satt.

Snabb som Sören. Stellan Andersson var under 
mer än ett decennium kvickfotad anfallare i HBK. 
Säsongen 1967 vann han den interna skytteligan 
med sina 18 mål.

 
Stellan Andersson 
Född: 1943.
Bor: Vilshärad. 
Yrke: Pensionerad lärare, Brunnsåker- 
skolan och Slottsjordsskolan med special-
inriktning på idrott, språk och historia.
Uppdrag: Kassör i Halmstads idrotts-
historiska sällskap, sedan 2001.
Klubbar som aktiv: Halmstads BK 
(1959-1971) och Alets IK (1972-1980).
Antal matcher: Drygt 220 A-lags-
matcher för HBK, två seriesegrar och  
lagets främste målgörare 1967.
Detta visste du (kanske) inte  
om Stellan: Hjälper brodern Dag  
i dennes verksamhet som säljare  
och pianostämmare.
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21 juli Mjällby AIF - HBK Herr  
25 juli HBK Herr - IF Brommapojkarna 
6 augusti Örgryte IS – HBK Herr 
10 augusti HBK Herr – Dalkurd FF
11 augusti HBK Dam – Laholm 
15 augusti Astrio – HBK Dam 
17 augusti Västerås SK FK – HBK Herr 
24 augusti HBK Dam – Eskilsminne 

27 augusti HBK Herr – Jönköpings Södra IF
31 augusti HBK Dam – Västra Karup 
31 augusti Degerfors IF – HBK Herr 
8 september Kullabygden – HBK Dam 
15 september  HBK Dam – Höllviken 
15 september GAIS – HBK Herr 
22 september Wormo – HBK Dam 
22 september HBK Herr – Trelleborgs FF  

Spelschema säsongen 2019 dam och herr  
(med reservation för ändringar).

25 september Östers IF – HBK Herr 
28 september HBK Dam – Centern 
29 september HBK Herr – Varbergs BoIS 
6 oktober Röke – HBK Dam 
6 oktober HBK Herr – Norrby IF 
20 oktober IK Frej Täby – HBK Herr 
27 oktober HBK Herr – IK Brage  
3 november Syrianska FC – HBK Herr

16 LAG. EN LIGA.

HUVUDSPONSOR MEDIAPARTNER PARTNER PARTNER PARTNER PARTNER PARTNER OFFICIELL
LEVERANTÖR
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Vi lämnar  
inget projekt 
förrän du är 
helt nöjd.
Kontakta oss för  
små som stora jobb!

Brandshult 103
313 91 Oskarström
Telefon 035-10 70 30

NYBYGGNATIONER,  
RENOVERINGAR &  
OMBYGGNAD AV  

VILLOR & STUGOR
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PÅ FREDAGAR ÄR DÖRRARNA ÖPPNA FÖR DIG SOM 
VILL KÖPA LOKALT PRODUCERAD KVALITETSKYCKLING. 

Fabriksförsäljning

Välkommen att handla direkt i vår fabrik utanför Knäred. Vill du vara 
säker på att det du önskar finns, kan du mejla en beställning i förväg 
så plockar vi fram det till dig. Öppettider fredagar 8:30-13:00. Vi ses!

Närproducerad kyckling

Kvalitet sedan 1958
KNÄREDS KYCKLING startade 1958 på ett litet 
torp i utkanten av Knäreds samhälle. Irma 
och Göte Karlsson som på den tiden födde 
upp höns, kalkon, gäss och 
kyckling, gav sitt företag 
namnet Knäreds Fjäderfä-
produkter. Idag driver tredje 
generationen Karlsson 
företaget in i framtiden.

•Garanterat trygga & livsmedelssäkra produkter
•Som en av få producenter på marknaden, 
tillsätter vi inte något extra vatten i kycklingen
•Du hittar oss hos handlare och på restauranger 
där kvalitet och smak går först

Förbeställ: bestallning@knaredskyckling  |  0430-504 30 
Knäreds Kyckling AB, Lagavägen 26, 312 51 Knäred 
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#endagpåmovement
Bergsgatan 26  •  info@capiomovement.se  • 010-200 73 31

Idrottskliniken  
på Capio Movement
U Erbjuder akuta bedömningar av sjukgymnast 
och idrottsläkare för elit och motionär. 
 
U Kvalitet och tillgänglighet är viktig genom  
hela vårdkedjan. 
 
U Korta köer för bedömning och till röntgen,  
MR och operation om det skulle behövas. 

 U Genom det fria vårdvalet kan ni söka till  
oss direkt på nationell taxa. 
 
U Idrottskliniken utbildar  
ungdomar för att förhindra  
idrottsskador. VÄNTA INTE  

FÖR LÄNGE,  
SÖK DIREKT FÖR  
EN BEDÖMNING
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ByggSjögren starkast  
på hemmaplan…

STIGS VÄNNER PRESENTERAR BYGGSJÖGREN

Adam Sjögren representerar andra generationen i det lokalt välkända bygg- och fastighetsbolaget ByggSjögren, som grundades 1975  
av pappa Kenneth, som fortfarande är aktiv i företaget och syns på bilden i bakgrunden.

DEN LOKALA MARKNADEN är 
viktig för ByggSjögren. Allt sedan 
starten för snart 45 år sedan, då fö-
retaget grundades av nestor Ken-
neth Sjögren, har man satsat på att 
bygga långsiktiga relationer med 
kunder i närområdet.

ByggSjögren är en pålitlig aktör 
som funnits med länge i samman-
hanget både när det gäller nybygg-
nationer, byggservice/renovering 
och på den lokala fastighetsmarkna-
den

IDAG DRIVS  affärsrörelsen i andra 
generationen, av bröderna Patric 
och Adam Sjögren, som praktiskt ta-
get vuxit in i företaget.

– Det var väl inte alldeles självskri-
vet att vi skulle gå i pappas fotspår, 
men intresset för jobbet i byggbran-
schen ökade för varje år och när vi 
fick chansen att visa vad vi gick för, 
tog vi den och vill driva verksamhe-

ten vidare i samma anda, säger 
Adam.

– Man kan väl säga att vi är ”egna 
produkter”, för att snacka fotbolls-
språk, tillägger han skämtsamt.

Byggsjögren har alltid varit välvil-
ligt inställd till att stötta och spons-
ra lokalidrotten. Det finns också tyd-
liga paralleller mellan ByggSjögren 
och Halmstads BK, när det gäller 
återväxt och rekrytering.

– Ja, vi värdesätter också egna för-
mågor liksom lojala medarbetare 
som visar framfötterna och ger dem 
möjligheten att nå ledande positio-
ner inom företaget, understryker 
Adam.

BYGGVERKSAMHETEN  på entre-
prenad är företagets huvudsakliga 
sysselsättning. Utbyggnaden av 
Charkuterifabriken i Halmstad och 
Toyota Center är exempel på två på-
gående större uppdrag. Vidare har 

ByggSjögren omfattande samarbete 
när det gäller byggservice med upp-
dragsgivare som HFAB, Nilson Gro-
up och Albany International, liksom 
Halmstads kommun och Fortifika-
tionsverket.

Man kan väl  
säga att vi är 
egna produkter, 
för att snacka  
fotbollsspråk

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

ByggSjögren  
i Halmstad AB
Grundat: 1975.
Ägare: Patric Sjögren, 
Adam Sjögren och  
Kenneth Sjögren.
Antal anställda: ca 70.
Verksamhet: Byggentre-
prenör och fastighetsbolag.
Omsättning: ca 235 Mkr.

Adam Sjögren
Ålder: 46.
Familj: Hustrun Cecilia, 
döttrarna Alva och Nelly.
Bor: Stenhuggeriet.
Fritiden: Golf, motorsport 
och skidåkning.
Bästa HBK-minne: 3-0 mot 
Parma i Cupvinnarcupen 
1995 och SM-gulden 1997 
och 2000.

Hellre stor på en  
mindre marknad än  
liten på en stor…

Ungefär så kan man 
sammanfatta filosofin hos 
ByggSjögren som är ett 
välkänt och starkt lokalt 
förankrat byggföretag och 
moget fastighetsbolag i 
Halmstad med omnejd.

– Personellt satsar vi  
på egna förmågor med 
drivkraft och rekryterar 
gärna blivande arbetsle-
dare och avdelningschefer 
ur det egna ledet, precis 
som HBK inom fotbollen, 
säger Adam Sjögren,  
aktiv delägare på  
ByggSjögren.
TEXT & FOTO KENT JOHANSSON
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TA EN TUR 
GENOM VÅR 
FINA STAD!

TA EN TUR 
GENOM VÅR 
FINA STAD!
Anmäl dig på
halmstadmilen.se

HALMSTAD
MILEN27 JULI 2019

Låt hjärtat vara med

Halmstadmilen 
arrangeras av 
Halmstads BK.


