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I GRUNDEN ÄR jag en förenings-
människa som brinner för fotboll. 
Tidigt började jag som tränare, 
bland annat för Leikins 81:or. Det var 
länge sedan, jag hade långt blont hår 
och drömmarna handlade om att bli 
framgångsrik som tränare. Mycket 
har hänt sedan dess. Nu har många 
av mina gamla adepter skaffat både 
ett och två barn – är det ett tecken 
på att jag börjar bli gammal? Det är 
alltid härligt att träffa dem på stan 
och stanna och prata lite. De bevisar 
kraften i idrotten – den föder dröm-
mar och skapar minnen. 

FÖR MIN DEL blev det inte en sats-
ning som tränare, utan jag valde den 
civila karriären istället. Men jag kan 
ändå inte slita mig från fotbollen 
och från föreningslivet. Som jag har 
sagt några gånger; fotbollen är inte 
beroende av mig, men jag är bero-
ende av fotbollen.

SEDAN JAG KOM in i HBK:s styrel-
se 2011 har jag lagt ner väldigt många 
timmar ideellt, allt med klubbens 
bästa framför ögonen. Det är mitt 
eget val och det är inget jag ångrar, 
men ibland kan man fråga sig varför 
när det kommer negativa kommen-
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”Fotbollen är inte  
be roende av mig,  
men jag är beroende 
av fotbollen”

// TONY KARLSSON,  
ORDFÖRANDE I HALMSTADS BK

HBK LIVE # 4 2018ORDFÖRANDEN HAR ORDET

tarer på sociala medier, eller när 
man blir stoppad på stan av någon 
som tycker sig ha lösningen på alla 
problem. Självklart är det kul att 
många engagerar sig och jag inser 
att det är en utsatt position att vara 
ordförande i Halmstads BK. Så ska 
det vara. 

Svaret på frågan om varför man 
vill lägga ner så mycket tid på ett in-
tresse hittar vi nog i de där mötena 
med gamla spelare, eller med en 
supporter som kommer med upp-
muntrande ord, eller att se spelarnas 
glädje när de sjunger i omklädnings-
rummet efter en seger. Då är det värt 
allt slit. 

JAG VET ATT det kommer att  
krävas mycket jobb i min nya roll 
som klubbchef och den kraften är 
jag sugen på att investera (läs mer 
om den nya rollen på sidan 6). Det 
yttersta målet är att etablera oss  
i Allsvenskan igen och det som gör 
att jag tror på det är vår framgångs-
rika akademi. På det planet är vi 
bättre än någonsin. Jag är också 
stolt över att jobba med hela HBK, 
inte bara herrlaget. Vi är en klubb 
med elitlag på herrsidan. Utöver det 
har vi en stor ungdomssektion, aka-
demi, futsal, damsektion, fotboll för 
funktionshindrade och driver både 
integrationsprojekt och Laxacupen. 
Jag ser det som en viktig uppgift att 
bygga vidare med nya verksamhets-
ben inom HBK i framtiden. Det ser 
jag verkligen fram emot.

SID 21 
I backspegeln med Ingvar 

SID 4 
Rutinerade "Ante G" 
tillbaka i HBK

SID 18 
Fotboll  
för alla

SID 8
HEMMASPELAREN 
22 frågor och svar  
med Oscar Petersson

HBK | KICK OFF
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DETTA ÄR EN ANNONS

HalmstadHus bygger igen!

Start hösten 2018

16 nya kedjehus  
i Harplinge

STOLT SPONSOR AV:                      STOLT MEDLEM I: S T I G S  VÄ N N E R
HBK AFFÄRSNÄTVERK

I SAMARBETE MED:

FÖR MER INFO
calle.goransson@halmstadhus.se, 0733-104 893
anders.goransson@halmstadhus.se, 0733-106 999

Perfekt boende  
för barnfamiljen!
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HBK | NYHETER

Hemvändaren  
ansluter till HBK
2009 lämnade Andreas "Ante G" Johansson HBK och tio år  
senare drar han på sig den klarblåa matchtröjan igen. Nu är det klart  
– Halmstadsonen Ante förstärker HBK inför kommande säsong.

EFTER IDOGT ARBETE från HBK:s 
sportstab kunde kontrakt med  
Andreas Johansson undertecknas 
förra söndagen. 

Övergången blir en viktig pusselbit 
i Igor Kruljs lagbygge in för komman-
de säsong – vi talar alltså om en  
spelare som har vunnit SM-guld, bli-
vit framröstad som årets allsvenska 
försvarare två gånger och utsetts till 
Allsvenskans mest värdefulla spe-
lare. Han har även varit proffs i tyska 
Bundesligaklubben Vfl Bochum.

KOMMUNIKATIONEN  kring över-
gången har varit lite känslig. HBK:s 
tanke var att Ante G skulle presen-
teras som en överraskning under 
pausen vid dagens hemmamatch. 
IFK Norrköping ville dock inte pre-
sentera nyheten nu med hänsyn till 
deras toppstrid i Allsvenskan. Dock 
lyckades både Hallandsposten och 
Sportbladet få nys om affären varpå 
Norrköping valde att gå ut med ny-
heten.

– Med hänsyn till Andreas själv 
och IFK Norrköping kommer det inte  
att bli några tröjbilder eller någon  
presentation nu, kommenterar  
Tony Karlsson i HBK som är nöjd 
med övergången.

– Vi har jobbat hårt för att lösa  
detta och vi har haft dialog med  
Andreas kontinuerligt under de år 
han har varit borta från Halmstad. 
Vi visste på ett ganska tidigt stadium 
att han och familjen ville flytta hem 
och då kändes ju förstås HBK som 
det logiska alternativet, även om han 
hade många erbjudanden.

SÅ HÄR SÄGER Andreas själv om 
nyheten, samtidigt som han är tydlig 
med att han vill fokusera på Norr-
köping säsongen ut.

– Min familj har redan flyttat till 
Halmstad och min son har börjat 
skolan där, det är en stor anledning 
till att vi har tagit det här beslutet.

HBK:s tränare är även han nöjd 
med affären.

Jonathan Svedberg och Andreas Johansson på Örjans vall i september 2017.

– Det visar att HBK är på tårna och 
att vi får in en erfaren ledare på plan-
en är mycket positiv. Vi har ju som 
bekant många unga spelare som är 
väldigt talangfulla, att de får jobba 
med Andreas tror vi kommer att in-
verka positivt på deras utveckling.

TONY KARLSSON  summerar:
– Ante G är väl vår motsvarighet 

till Andreas Granqvist så det känns 
väldigt bra i magen.

TEXT CHRISTIAN ALBINSSON  FOTO BILDBYRÅN
FRÅN OCH MED den 14 september 
kommer Örjans vall att vara en kon-
tantfri arena under HBK:s matcher. 
Så ta med dig din telefon eller ditt 
bankkort när du ska se på fotboll på 
Örjans vall – du kan betala med både 
kort och Swish. 

Det finns många anledningar till 
varför HBK väljer att göra Örjans till 
en kontantfri arena. De har märkt att 
användningen av kontanter har 
minskat väldigt mycket den senaste 
tiden och de vill ta bort rånrisken. 
Klubben vill att personalen ska kän-
na sig trygga. 

I många butiker och på andra  
fotbollsarenor har detta steget  
red an tagits och HBK vill hänga på. 
Kontanthanteringen är dessutom  
dyrare än korthanteringen och klub-
ben får en bättre kontroll på sina 
matchdagsintäkter om betalningar-
na sker via kort eller Swish. Arbets-
miljön blir dessutom säkrare och  
servicen blir i teorin snabbare och 
köerna blir kortare när personalen 
slipper hantera kontanter.

HBK ÄR DET enda svenska laget 
som deltar i Baltic Sea Cup, en in-
bjudningsturnering för U21-lag, och 
får chansen att möta riktigt bra inter-
nationella lag – exempelvis Hertha 
Berlin som är ett av Tysklands bästa 
lag på senior- och akademisidan. 
Den 5:e september mötte HBK just 
det tyska storlaget och det blev en 
överraskande vinst med 1-0, helt väl-
förtjänt dessutom. HBK kunde ta led-
ningen genom Emil Tot Wikström i 
den 32:e minuten och höll tyskarna 
stången matchen ut. 

– Det var en meriterande seger och 
det är bra för killarnas utveckling att 
möta internationellt motstånd. På 
akademisidan får vi hela tiden kvitto 
på att vi är långt framme och rätt på 
det, kommenterar HBK:s assisteran-
de tränare Billy Magnusson

Örjans vall blir 
kontantfritt

Fin skalp  
för U21 mot 
Hertha Berlin

Ante G är väl vår  
motsvarighet till 
Andreas Granqvist 
så det känns väldigt 
bra i magen
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Hallands största affärsnätverk 

Succé på höstpremiären med Bert Karlsson. Frukostklubben fortsätter  
att locka storpublik på sina events. Över 2.300 besökare hittills i år. 

- Jättekul att så många investerar i sig själva och sin personal. Vi har ett 
spännande program framför oss så vi hoppas att ännu fler företag blir  
medlemmar, säger Canita Dagård VD Marknadsföreningen i Halland.

Frukostklubben erbjuder mässa, nätverkande  
och föreläsare i toppklass hela hösten.

Frukostklubben ”Before Work”. Mötesplats för näringslivet med föreläsare i toppklass.

Logotyper

MIHs gröna färg som används i logotyperna är i CMYK 40 0 100 0

Logotype till pins 

 14/9 Nätverkslunch – Halmstad Arena

 27/9 Per Carleö – Marknadsföring 

16/10  Swedbanks Näringslivsdag – Hotel Tylösand 
25/10  Isabella ”Blondinbella” Löwengrip – Sociala Medier 
29/11  Johnny Sundin – Framgångsattityder  
20/12  Linda Hammarberg – Företagskultur

Mötesplatsen för 
Näringslivet

Frukostklubben 2018

Bli medlem nu. Medlemskap gäller 12 månader. Mer information om  
medlemskap och föreläsningarna på www.mih.nu

Liza D
esign ab

OM MARKNADSFÖRENINGEN
 Hallands största affärsnätverk.

 Frukostklubben & mässa, Halmstad Arena.

 Näringslivsdag.

 Nätverksluncher.

 Marknadsföringstidning 10 gånger per år.

 MiH Academy by IHM

 Medlem har 10% på ny Volvo.

För frågor kring MiH kontakta  
Canita Dagård. 070-467 01 25  
canita@mih.nu  www.mih.nu

Nu

1000 
medlemmar!

Isabella 
”Blondinbella” 

Löwengrip
25 oktober! 

 Per Carleö
Volvos  

Marknadsdirektör
27 september. 

Dundersuccé  
med  

Bert Karlsson  
på höst-

premiären. 

Välkomna att prova på  
Frukostklubben 27/9!
Med fri entré på Halmstad Arena!  
Gäller max 2 pers. per företag och 
om du inte besökt oss tidigare.
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HBK | STYRELSE

Tony Karlsson ny 
klubbchef i HBK

För en dryg vecka sedan lanserade HBK:s styrelse Tony Karlsson som ny klubbchef.  
Därmed kliver han av som ordförande och på ett extra årsmöte kommer valberedningen  

att föreslå en ny ordförande som tar över fram tills ordinarie årsmöte.
TEXT CHRISTIAN ALBINSSON BILD BILDBYRÅN & JOAKIM LEIHED

MÅLET FÖR HBK är att återigen 
etablera sig som en stabil allsvensk 
fotbollsförening, som inte behöver 
titta nervöst ner i varken tabellen  
eller i resultaträkningen. För att 
lyckas med det har det krävts ett  
omstruktureringsarbete med främ-
sta fokus på att få ekonomin i skick, 
det har även krävts att HBK har  
reformerats på flera plan. Ett fram-
gångsrikt damlag har bildats, HBK 
har startat futsallag som från och 
med kommande säsong spelar i hög-
staligan och akademisatsningen har 
burit frukt genom att HBK:s ung-
domslag presterar bättre än på 
många år. Dessutom har många  
talanger från akademin etablerat sig 
i representationslaget. 

 
UNDER TVÅ SÄSONGER har det 
operativa arbetet på sportkontoret 

letts av Susanne Nilsson, som från 
oktober går vidare till nya utma-
ningar. Hennes efterträdare blir 
HBK:s nuvarande ordförande Tony 
Karlsson.

– Tony lägger väldigt mycket tid på 
HBK och har varit en av arkitekterna 
bakom ”HBK 2020” som har varit vår 
ledstjärna i förändringsarbetet. Vi är 
en enig styrelse när vi bedömer att 
Tony har de egenskaper som krävs 
för att ta HBK till nästa nivå och han 
har även bred erfarenhet av att arbeta  
  med fotboll och föreningsliv på lokal 
och nationell nivå, säger Cristine 
Karlsson i HBK:s styrelse. Hon har  
varit sammankallande i arbetet med 
att rekrytera ny klubbchef. 

 
EN KONSEKVENS AV att Tony 
Karlsson föreslås som ny klubbchef 
är att han inte samtidigt kan vara 

Vi är  
en enig 
styrelse 
när vi  
bedömer 
att Tony 
har de 
egen- 
skaper  
som krävs 
för att ta 
HBK till 
nästa nivå

förtroendevald som styrelseordför-
ande. Det innebär i praktiken att 
HBK:s styrelse kallar till ett extra 
årsmöte för att föreslå ny styrelse-
ordförande under perioden fram till 
ordinarie årsmöte. Det extra årsmö-
tet kommer att hållas 24 september 
kl 18.00 på Örjans vall. 

– Detta är ingen dramatik, utan ett 
måste utifrån ett föreningsstyrnings-
perspektiv. Det är ju medlemmarna 
som väljer styrelsen och dess ordfö-
rande, konstaterar valberedningens 
ordförande Urban Jansson. 

PÅ DET EXTRA årsmötet kommer 
valberedningen att föreslå Anders 
Klingmyr som ordförande under  
tiden fram till ordinarie årsmöte  
i mars 2019. 

– Anders sitter i dag i styrelsen och 
har gjort det sedan 2011. Han har sitt 

expertområde inom den ekonomiska 
förvaltningen och det i kombination 
med att han har övriga styrelsens  
förtroende gör att vi tror att det är  
en bra lösning. Förutom förändring-
en på ordförandeposten föreslås  
inga ytterligare skillnader mot  
den styrelse  som föreningens med-
lemmar antog på senaste årsmötet,  
summerar han.

Tony Karlsson här tillsammans med sjukgymnasten Simon Bakkioui.

Anders Klingmyr.
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Välkommen till Halmstads nya 
bemanningsföretag! 

Tjing Bemanning hjälper våra kunder med enskilda uppdrag eller löpande 
bemanningstjänster inom främst logistik, lager 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!

www.firsttjing.se

När HBK 1968 vann div. 3 så var det starten på en av 
föreningens bästa perioder genom tiderna. I målet 
återfanns 19-årige Lennart Ljung och på hösten kom 
18-årige Lars-Erik ”Svängsta” Larsson från Laholms FK. 
Dessa två gick senare hela vägen och var med om 
föreningens historiska SM-guld 1976.

Vid matchen mot IK Frej Täby i juni var det återsamling 
för laget från 1968. På bilden finns ”Svängsta” sjua från 
vänster och Lennart femma från höger.

Gamla Bollklubbare
KAMRATFÖRENINGEN
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HBK | HEMMASPELAREN

1 När bestämde du dig för 
att satsa på fotbollen?

– Jag har egentligen aldrig haft någ-
ra andra planer än att lira fotboll, 
klargör Oscar. Fotboll är det roligas-
te jag vet. Jag kommer ursprungli-
gen från Veberöd i Lunds kommun 
och började i MFF:s fotbollsskola 
(högstadiet) samma år som jag  
fyllde 13.

2 Vad kan du säga om  
din moderförening,  

Veberöds AIF
– Det är en bra klubb. Min lillebror, 
Axel, är med i VAIF. Representa-
tionslaget spelar i division 4. Störs-

ta meriten är väl från 90-talet någon 
gång då man höll till i division 2 och 
först slog ut Trelleborgs FF och se-
d an MFF i Svenska Cupen. (Rasmus 
Svensson, medlem i HBK:s styrelse, 
inledde för övrigt också sin fotbolls-
bana i Veberöd, reds. anm.)

3 Vad fick dig att i så 
unga år gå över till  

Malmö FF?
– Jag har alltid varit beredd att  
satsa allt för att bli så bra som möj-
ligt. MFF är en resursstark klubb 
och gav mig bästa tänkbara förut-
sättningar under pojklagsåren.  
I samma åldersklass, födda 1999, 

från MFF finns andra spelare som  
Mattias Svanberg, som nu spelar 
för Bologna, Hugo Andersson som 
spelar i MFF:s A-lag, Felix Konst-
andelias, som är lärling, och Teddy 
Bergqvist som gått från MFF till 
Varbergs BoIS.

4 Vilket är ditt första  
stora fotbollsminne?

– Det var när vi (MFF) kvalificerade 
oss för inofficiella ”VM för klubblag” 
(14-åringar). Först vann vi SM- 
slutspelet, sedan hamnade vi bland 
Topp 4 i det europeiska slutspelet  
i Wien och därefter i slutrundan med 
lag från hela världen. Det slutspelet 

”OP” stortrivs i HBK
— satsar helhjärtat

Den stentuffa konkurrensen om platserna i stjärnspäckade  
Malmö FF fick Oscar Petersson att byta miljö och klubbadress.  

Valet blev Halmstads BK och den löftesrike 19-åringen går från klarhet  
till klarhet. Redan under fjolåret gjorde han allsvensk debut i HBK-tröjan. 
Nu kandiderar skåningen fullt ut på en ordinarie plats i startelvan och har 

fått sitt A-lagskontrakt förlängt till 2021. I "femettan" mot Frej gjorde  
han sitt första mål i Superettan. ”OP”, som han kort och gott kallas av 

lagkompisarna, är en mittfältstalang utöver det vanliga. Den här intervjun 
handlar om fotbollsuppfostran och matlagning, ”Lilla VM” och  

ungdomsidoler – och om steget att gå från MFF till HBK..

TEXT KENT JOHANSSON  FOTO PATRIK LJUNGMAN

OSCAR PETERSSON,  
MITTFÄLTARE # 17

Det var 
nog när vi 
vann mot  
Chelsea  
i ”Lilla 
VM” och 
jag gjorde 
ett av  
målen

avgjordes i Manchester, på Uniteds 
träningsanläggning, och vi lyckades 
bli sjua av 20 deltagande lag.

5 Vilken fotbollsledare 
har hittills haft störst 

betydelse för din utveckling?
– Robin Asterhed som är tränare  
i MFF:s akademi. Han har bidragit 
till att forma mig till den person och 
den spelare som jag är idag.

6 Ditt roligaste minne 
som pojklagsspelare?

– Det var nog när vi vann mot Chel-
sea i ”Lilla VM” och jag gjorde ett av 
målen. Jag är verkligen inte känd 
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Ålder: 19
Smeknamn: OP 
Längd: 180 
Bor: Östra Förstaden, Halmstad
Familj: Flickvän 
Moderklubb: Veberöds AIF/Malmö FF
Meriter: 3 U19-landskamper, 7 U17,  
3 allsvenska matcher med HBK 2017  
(Norrköping, AFC Eskilstuna  
och Hammarby)

# 17   
OSCAR 
PETERSSON

Jag har alltid 
varit beredd  
att satsa allt  
för att bli så  
bra som  
möjligt

som någon målskytt men den gång-
en lyckades jag hitta rätt. Senare 
åkte vi ut mot Valencia…

7 Vilket är ditt favoritlag 
(utomlands)?

– Jag har alltid gillat Barcelona.  
Ronaldinho var en tidig favorit. Pep 
Guardiola gillade jag också och  
därför är det Manchester City som 
jag just nu följer lite extra i Premier  
League. Jag älskar deras sätt att 
spela  fotboll. Men så har man ju ock-
så några av världsfotbollens allra 
bästa spelare i laget.

8 Vem tycker du är  
Sveriges just nu bästa 

fotbollsspelare?
– Hmm, en ganska svår fråga, tycker 
jag. Förut ansåg jag att det var Emil 
Forsberg (RB Leipzig), men som det 
ser ut idag lägger jag min röst på  
Victor Lindelöf Nilsson (United).

9 Hur följde du  
VM-slutspelet?

– Från tv-soffan. Det var nog inte 
många sparkar som jag inte såg…

10 Var tillbringade  
du semestern?

– Vi hade elva dagars ledighet. Min 

flickvän, Nellie, och jag var en vecka 
på Mallorca. Det var kanon!

11 Hur vill du beskriva 
dig själv som person?

– Jag är en lugn och sansad kille som 
alltid försöker tänka positivt.

12 Hur förbereder du 
dig inför en match?

– Genom att äta bra och sova gott. 
Dagen före match gäller det att inte 
tänka för mycket på kommande 
uppgift, utan slappna av och ladda 
batterierna. Matchdagen däremot, 
är det fullt fokus på fotbollen, som 
gäller.
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HBK | HEMMASPELAREN

13 Vilka i truppen  
umgås du mest med?

– Man umgås ju egentligen med alla, 
men oftast ”hänger” jag väl med 
dem som är i samma ålder, typ Gab-
be (Gabriel Gudmundsson), Emil 
(Tot Wikström), Alexander (Arvids-
son) och (Jonathan) Svedberg.

14 Är du skrockfull?
– Ja, lite, men vilka detal-

jer det handlar om är inget som jag 
vill avslöja här (skratt).

15 Vilken är den  
bästa prylen du har  

i hemmet?
– Kylskåpet! Det är viktigt att ha ett 
välfyllt kylskåp och att äta rätt. Jag 
gillar att laga mat, även om det inte 
handlar om några avancerade rätter. 
Det blir mest husmanskost och jag 
jobbar på att förbättra mina kun-
skaper, framför allt när det gäller att 
göra goda såser. Jag gör även egna 
matlådor. Oftast handlar det om 
rätt er som spagetti och köttfärssås, 
kycklinggryta eller köttfärsbiffar.

16 Vilken är din  
favoritfärg?

– Blå. HBK-blått, alltså.

17 Vad lyssnar du på  
i hörlurarna?

– Blandad musik, allt från RNB till 
House och pop. Jag gillar inte ”lugn” 
musik.

18 Favoritserier?
– Ser en del olika, på kväll-

arna, just nu Billions.

19 Vad fick dig att  
flytta från Malmö FF 

till Halmstads BK?
– Vi hade ett samtal, jag, mina föräld-
rar och min rådgivare (Anders Karls-
son, Halmstad), och konstaterade att 
konkurrensen om att ta en plats  
i MFF:s A-trupp är knivskarp. Kanske 
har jag större chans att lyckas med 
mina ambitioner i en något mindre 
förening, som HBK. Vi kom överens, 
jag är beredd att satsa allt på fotboll-
en, och inför sista året på gymnasiet 
flyttade jag till Halmstad. Det har jag 
inte ångrat. Studierna gick bra och 
HBK är ett utmärkt alternativ för att 
lyckas att bli en fotbollsspelare för de 
stora sammanhangen. Det har man 
sett tidigare.

20 Vad betyder det 
för dig att ha ett 

kontrakt som sträcker sig 
så långt som över 2021?
– Det ger mig trygghet och möjlighet 
att utvecklas utan stress och omedel-
bara krav på prestationer. Vetskapen 
att HBK är berett att satsa på mig på 
längre sikt är stärkande. Därmed inte 
sagt att man kan slå sig till ro, tvärt-
om, det är 100-procentig satsning 

som gäller samtidigt som det känns 
skönt att veta att man har klubbens 
fulla förtroende.

21 Om du inte blivit  
fotbollsspelare, vad 

hade du ägnat dig åt då?
– Hypotetiskt svår fråga, mamma 
jobbar på fastighetsbolag och pappa 
är verksam i finansvärlden, kanske 
hade det blivit något inom den bran-
schen. Jag är intresserad av ekono-
mi. Jag är mellanbarnet i en syskon-
skara på tre och våra föräldrar har 
alltid stöttat oss i det vi gör.

22 Får vi se HBK  
i Allsvenskan 2019 

och hur går det närmast  
mot Varbergs BoIS?
– Vi har en bra trupp och får vi spelet 
att stämma är vi riktigt vassa. Det 
gäller att hitta tillbaka till vinnarsti-
len vi hade före serieuppehållet och 
ambitionen är fortfarande att vi ska 
upp i Allsvenskan igen. Det låter 
som en klyscha men det gäller att ta 
en match i taget och inte blicka för 
mycket på tabellen. Vi går alltid för 
seger!

Vetskapen att HBK  
är berett att satsa  
på mig på längre  
sikt är stärkande
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TYLOSAND.SE · 035-333 05 · #HOTELTYLOSAND

Att Tylösand och julstämning går ihop som 
skinka och senap vet du kanske redan. Och  
i år vågar vi lova ännu mer dignande bord med 
härlagade läckerheter, mer mys, mer skratt, 
mer show, mer musik – kort sagt, mer jul.

Läs mer på tylosand.se/jul

JUL MED EXTRA ALLT



12 HBK LIVE

DETTA ÄR EN ANNONSBILAGA FRÅN HALMSTADS BKDETTA ÄR EN ANNONSBILAGA FRÅN HALMSTADS BK

HBK | BILDUPPSLAG

Trots att Sävedalen var på frammarsch flera gånger  
om slutade matchen 2-0 till HBK.

HBK vidare   
i Svenska Cupen

HBK-spelarna var på plats i Sävedalen först 50 minuter innan den  
viktiga matchen i Svenska Cupens andra omgång skulle dra igång,  

eftersom det var långa bilköer genom Göteborg. Efter en snabb, men  
fokuserad, uppvärmning gick HBK ut som ett lag och besegrade  

division 2-gänget Sävedalen med 2-0, efter mål från Kosuke Kinoshita  
och Gabriel Gudmundsson. En viktig seger eftersom HBK därmed  

spelar i Svenska Cupens gruppspel med final nästa år.
TEXT & FOTO ESTRID WAGERSTEN

Mittfältarna Jonathan Svedberg och Pontus Silfwer  
var med och styrde spelet.

Talangen Emil  
Tot Wikström  
i kamp om bollen.

HBK:s skytte-
kung Kosuke 
Kinoshita  
gjorde det  
första målet 
mot Sävedalen.
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Kompispass?

VI PRESENTERAR  
HÄR STOLT VÅRA

HUVUDSPONSORER

M.A.C. Black Orange 
- Mer än cola, mer än apelsin...

Legendaren
tillbaka!

KRÖNLEINS BRYGGERI • HALMSTAD
www.kronleins.se

Andreas Bengtsson 
och Alexander 
Berntsson fick  
jobba hårt i försvar-
et, och Sävedalen 
var långt ifrån  
ofarliga.

Thomas Boakye 
och Andreas  
Hadenius, som  
vi inte har sett  
i så många starter  
denna säsong, var  
glada efter segern. 
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HBK | DAMLAGET

HBK Dam jagar  
segrar i toppen
Målsättningen inför säsongen för HBK:s damlag var att hålla sig kvar  

i division 2. Efter en kanoninledning har serietvåan nu fått justera  
sin målsättning – nu satsar man mot att bli bästa halländska lag.

TEXT & BILD ESTRID WAGERSTEN

DET REGNAR OCH mörkret sänker 
sig långsamt över planerna på San-
narp. HBK:s damlag har precis bör-
jat sin torsdagsträning. Det är här de 
förbereder sig för den fortsatta jak-
ten på poäng. Det är visserligen en 
liten lucka upp till serieledande Hit-
tarp, men hoppet är det sista som 
överger spelarna och så länge chan-
sen fortfarande finns till en seriese-
ger kommer laget göra sitt bästa för 
att försöka ta den.  

– Det är häftigt att se att laget ut-
vecklas för varje dag som går, säger 
mittfältaren Emma Nielsen.

Träningen lider mot sitt slut. Trots 
att vädret inte har visat upp sig från 
sin bästa sida är stämningen på topp 
bland spelare och ledare. Någon 
brister ut i skratt och leendena spri-
der sig i hela gruppen.

– Jag känner att formen är på topp, 
det är skitkul. Det är tack vare att det 

går så bra för laget och att vi har bra 
sammanhållning. Det ger extra en-
ergi. Vi pushar varandra och har högt 
i tak. Man kan säga vad man tycker 
och tänker – det är viktigt, konstate-
rar HBK:s lagkapten Linn Eskilsson.  

DET HAR VARIT idel segrar för 
HBK Dam sedan säsongen drog 
igång igen efter sommaruppehållet. 
Mot Västra Karup blev det seger med 
uddamålet, 3-2. I lokalderbyt mot IF 
Centern blev det 4-1, och det följdes 
upp med en 4-0-seger mot Eskils-
minne. Ett riktigt målkalas följde 
mot Glumslöv efter vinst med hela 
7-0. Inledningen av höstsäsongen 
har kanske inte varit helt fläckfri, 
men fyra segrar på fyra matcher och 
en målskillnad på 18-3 är inte direkt 
fy skam.  Den notoriska målskytten 
Zara Jönsson har gjort fem av HBK:s 
senaste 18 mål. Men själv vill hon bli 

Det är  
häftigt att 
se att laget 
utvecklas 
för varje 
dag som 
går

ännu mer effektiv i avslutnings-
fasen.

– Jag tycker vi spelar väldigt bra 
varje match och har mycket lägen, så 
det känns stabilt. Själv har jag missat 
ganska många lägen, men jag ställer 
lite höga krav på mig själv. Sett till 
chanser och bollinnehav borde jag 
gjort fler mål. Men fem mål på fyra 
matcher är inte så dåligt egentligen, 
säger hon. 

TRÄNAREN STEFAN JÖNSSON är 
väldigt nöjd med lagets insats den 
senaste tiden.  

– De har kommit in i vårt spelsys-
tem på ett bättre sätt än i våras. Jag 
tror vi kan vara med och störa topp-
laget Hittarp. Tjejerna har tagit stora 
kliv och gått framåt jättemycket. Så 
nu blir det ännu värre att möta oss, 
säger han.  

När säsongen inleddes var målet 

TABELLTOPPEN
Hittarps IK 
M 16 | V 15 | O 0 | F 1 | P 45 

Halmstads BK 
M 16 | V 13 | O 0 | F 3 | P 39 

Laholms FK 
M 15 | V 9 | O 3 | F 3 | P 30 

för nykomlingarna HBK att hålla sig 
kvar i division 2. Nu parkerar laget 
på en stabil andraplats och har fått 
justera sin målsättning.  

– Den nya målsättningen är att bli 
bästa halländska lag, säger Stefan 
Jönsson.  

Och det är man på god väg att bli. 
Laholm, som är hotet bakifrån, ligger 
i skrivande stund nio poäng efter 
HBK.

Emilia Svensson jagas av Josefin Liljeberg.
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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

SUCCÉN

 FORTSÄTTER 

PÅ SVARTA 

ÖRNSHUSET!

MED KÄNDA MUSIKALNUMMER 
OCH SKETCHER LIVE PÅ SCEN

Välkomna att avnjuta en trerätters specialmeny, samtidigt som du 

löser kvällens quiz, där ledtrådarna levereras live på scenen!

Paketpris: 595:-/person (exkl dryck)

SPELDAGAR I HÖST 

ANDERS BERGGREN

MIKAEL CLASSON

ANNEMARIE THOLIN

ULRIKA PAHLETT

ANDERS PREUSS

    Det var toppen, det bjuds på riktigt bra humor. 
Lena och Tony Bården, Halmstad 

     Det var jättekul, upplägget har varit fantastiskt. 
Carina Solvemo, Halmstad
 
     Det har varit helt underbart, vi kommer absolut tillbaka. 
Evert och Solveg Karlsson, Halmstad 

    God mat som varvas med härlig underhållning. 
Gunilla Bengtsson och Pernilla Larsson, Hylte

 ”PIX” ÖSTERGREN

5 och 6 oktober 
26 och 27 oktober 
16 och 17 november
Quizen börjar kl 19.00 
Mingel i baren från 18.00

Boka via Ticnet eller 
Svarta Örnshuset
Direkt:
Tel: 035-10 30 89
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NM STYLES I SAMARBETE MED HBK

NYTÄNKANDE & KVALITET

VI LYSSNAR OCH MÖTER DINA  
ÖNSKEMÅL PÅ BÄSTA SÄTT!

B O K A  T I D !  0 3 5 - 1 3  3 0  3 0 
B R O G A T A N  3 3 C ,  3 0 2  9 5  H A L M S T A D

B E S Ö K  G Ä R N A  N M S T Y L E S . S E

VI PÅ NM STYLES HAR EN GLÖDANDE  
PASSION FÖR DET VI  GÖR, MED ÖVER  
18 ÅRS ERFARENHET INOM FRISÖRYRKET  
ERBJUDER VI PROFESSIONELL SERVICE  

SOM NI SENT KOMMER GLÖMMA.

SKAPA ÄR VÅRT MOTTO, VI SKRÄDDARSYR  
F R I S Y R E N  E F T E R  A N S I K T S F O R M ,  

STIL OCH LIVSSTIL.



DETTA ÄR EN ANNONSBILAGA FRÅN HALMSTADS BKDETTA ÄR EN ANNONSBILAGA FRÅN HALMSTADS BK

17 HBK LIVE HBK | SPELARTRUPPEN

SENIORTRUPPEN

Övre raden från vänster: Gabriel Gudmundsson, Höskuldur Gunnlaugsson, Tryggvi Haraldsson, Emil Tot Wikström, Thomas Boakye,  
Dida Rashidi (ej i truppen), Jonathan Svedberg, Oscar Petersson, Isac Harrysson och Alexander Arvidsson.  
Mellersta raden från vänster: Isac Larsson, hjälptränare Johan Bergström, materialförvaltare Sven Karlsson, Andreas Bengtsson, Kosuke Kinoshita,  
Malkolm Nilsson, Alexander Berntsson, Rasmus Wiedesheim-Paul, sjukgymnast Simon Bakkioui, materialförvaltare Bertil Andersson och Marcus Mathisen.  
Nedre raden från vänster: Andreas Hadenius, Simon Andersson (ej i truppen), assisterande tränare Billy Magnusson, Johan Oremo, tränare Igor Krulj,  
Peter Larsson, Jesper Westerberg, målvaktstränare Damir Hadrovic, Otto Martler och Pontus Silfwer.

14 SEPTEMBER 19.00  
HBK - VARBERGS BOIS

HEMMA
SUPERETTAN ÖRJANS VALL   

KÖP BILJETT PÅ HBK.SE
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HBK | FOTBOLL FÖR ALLA

”Fotboll för alla är 
det bästa för mig”

På en av konstgräsplanerna utanför Kombihallen i Halmstad samlas varje fredag barn,  
ungdomar och vuxna för att spela fotboll under parollen ”Fotboll för alla”.

TEXT & BILD ESTRID WAGERSTEN

PÅ FREDAGAR ÄR det dags för Fot-
boll för alla – HBK:s verksamhet för 
personer med funktionsnedsätt-
ning. Vid Kombihallen, ett stenkast 
från Halmstad Arena, huserar verk-
samheten för barn från sex år och 
uppåt, för ungdomar och för vuxna.

Det är lite grått ute, lite dis och 
regndroppar i luften. Solen tränger 
inte igenom molnen och värmen 
verkar ha lämnat Halmstad för den-
na gång. Trots det har många spel-
are, både tjejer och killar, i alla åldrar 
samlats utanför Kombihallen för att 
umgås och spela fotboll. 

EN AV DEM är Linus Engman. Var-
je fredag åker han med sina föräld-

rar från Slöinge, där han bor, till 
Halmstad för att få spela fotboll med 
gänget.

Han upptäckte Fotboll för alla  
eftersom en kompis till hans mam-
ma hade en son som spelade i laget. 
När Linus Engman provade på, för 
nästan tre år sedan, fastnade han di-
rekt.

– Jag har alltid velat spela fotboll, 
men det har inte riktigt funkat tidi-
gare. Men här klickade det direkt. 
Gemenskapen är väldigt stor här och 
det spelar ingen roll hur du ser ut 
eller var du är ifrån. Spelar du fotboll 
är detta perfekt, berättar han.

Idag tränar fyra av Fotboll för alla-
lagen på den stora konstgräsplanen. 

Man känner sig  
välkommen hit.  
Kommer det  
någon ny känner  
de sig också  
välkomna

Ett av lagen tränar på fasta situatio-
ner i ena hörnet, vid ett fotbollsmål 
som står uppställt mot ena långsi-
dan. Hörnor och frisparkar, både 
försvar och anfall.

PÅ ENA KORTSIDAN, en bra bit 
bort, pågår en fotbollsmatch på  
en liten plan, som är avskärmad 
med små koner. Linus Engman och 
de andra spelarna turas om att få 
spela, de skrattar och har kul till-
sammans. Här blandas allvar med 
lekfullhet på ett lagom sätt. På lång-
sidan står föräldrar, vänner och an-
dra bekanta och tittar på. Bland dem 
finns Linus mamma och pappa.  
De kör sin son till träningen varje 

Ett av Fotboll för alla-lagen övar på fasta situationer.
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fredag och njuter av att se honom 
spela fotboll och triv as tillsammans 
med sina vänner.

– DET BÄSTA är att vi har så kul. 
Varje fredag, varje gång vi har cup-
match. Man känner sig välkommen 
hit. Kommer det någon ny känner 
de sig också välkomna, säger Linus 
Engman.

Linus har ett leende på läpparna 
när han pratar om fotbollen, som är 
ett av hans största intressen. Och att 
han brinner för just Fotboll för alla 
är svårt att missa.

– Jag har funnit så många vänner 
här. Ledarna gör ett fantastiskt bra 
jobb också, på alla fronter. Det finns 

personer här som kanske inte hade 
blivit sedda i ett vanligt fotbollslag. 
Detta ger alla chansen. Det finns de 
här som inte trodde de kunde få  
spela fotboll, men som får göra det 
här, konstaterar han.

LINUS HAR VARIT med och spelat 
fotboll i Halmstad i nästan tre år och 
han beskriver det som tre riktigt väl 
spenderade år.

– Vi har det bara kul tillsammans. 
Fotboll för alla är det bästa för mig, 
säger han.

Linus Engman tillsammans med några andra spelare har precis dragit igång en match.

Linus Engman har funnit många vänner genom "Fotboll för alla". 
Dess utom får han spela fotboll, sporten han älskar.

Träningen lockade fram många 
leenden bland spelarna.

Fotboll 
för alla
Verksamheten vänder sig  
till flickor och pojkar från  
6 år och uppåt samt vuxna.  
Föreningens representations  - 
lag kan titulera sig som ett av 
Sveriges bästa parafotbollslag, 
efter att ha varit i SM-final ett 
flertal gånger!
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#endagpåmovement
Bergsgatan 26  •  info@capiomovement.se  • 035-17 43 15

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

DAM & HERR

Fullservicebyrån

ohmy.se

KLAMMERDAMMSGATAN 4, HALMSTAD
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Legendarisk skyttekung
— fortfarande aktiv i HBK
För knappt 50 år sedan vann HBK division 3 Södra och fick pris som det målpiggaste laget i svensk fotboll. Ingvar Andersson, 
bondgrabben från utkanten av ”Läjet” (Träslövsläge), gjorde en succékantad debutsäsong och blev HBK:s skyttekung med  
23 fullträffar. Två gånger var han med om att sparka Bollklubben upp i Allsvenskan och gjorde totalt 321 A-lagsmatcher i den 
blå tröjan. 68-åringen har aldrig tappat bollkänslan. Han är en stor profil i halländsk fotboll och är fortfarande involverad  
i HBK:s talangutveckling i egenskap av rådgivare och hjälptränare för U19-laget. Givetvis finns ex-boisaren på plats på  
Örjans vall när HBK möter Varberg, där han varit aktiv både som spelare, spelande tränare och tränare.

TEXT & BILD KENT JOHANSSON

1 Hur hamnade du i HBK?
– Jag utbildade mig till bygg-

nadsingenjör och läste sista läsåret 
på Kattegattgymnasiet i Halmstad. 
Jag tränade med ett par klubbar tills 
Stig Nilsson hörde av sig och HBK 
ville värva mig. Kanske hade det ock-
så att göra med att ”Läjet”, som är 
min moderklubb, året innan slog ut 
HBK ur DM…

2 Du presenterade dig 
genom att bli skytte-

kung direkt. Hur gick det till?
– Jag var bara 18 år och fick ett fot-
bollsmässigt lyft genom flytten och 
att få spela med en bättre omgiv-
ning. Det var en bra prestation och 
fantastisk upplevelse att få vara med 
om resan från trean upp till högsta 
serien, vi gick upp 1971 och även 
1973.

3 Har du några speciella 
minnen från den tiden?

–Vi hade ju väldigt roligt tillsam-
mans, både på och utanför planen. 
När vi vann division 3 hade vi tio  
poäng ner till andraplatsen och  
målskillnaden, 87-23, var den bästa 
i landet. Tack vare det fick HBK, om 
jag minns rätt, 10 000 kr i premie av 
FIB Aktuellt.

4 Hur var du som  
spelare?

– En hyfsat teknisk forward, som 
kompenserade min ringa längd med 
snabbhet, jag var ganska kvick på 
korta sträckor och högg framför 
motståndarmålen, oftast vid för sta 
stolpen dit Roland Fransson levere-
rade fina inlägg. ”Frasse” på höger-
kanten och jag i mitten, beskrevs 
som något av ett radarpar. Vi ”hit-
tade varandra nästan i sömn en”.

5 När spelade du  
i Varbergs BoIS?

– Det var säsongerna 1976-82. De för-
sta åren hade vi Håkan Sjöö som 
trän are, därefter tog jag över som 
spelande tränare. Vi hade ett bra lag. 

Några år senare, 1987-88, återvände 
jag till BoIS som tränare och då höll 
vi till i division 2.

6 Varför lämnade du 
HBK?

– Det var 1976, samma år som HBK 
tog sitt första SM-guld. Jag drabba-
des av en skada (ljumsken) under 
försäsongen och hade svårt att ta 
tillbaka min plats i laget. Roy Hodg-
son var ny som tränare och i kombi-
nation med ett par starka nyförvärv 
skapade han ett vinnande team. Jag 
insåg att jag inte skulle platsa och 
skrev inför höstsäsongen på för 
BoIS. Det var nog tur att jag lämna-
de, annars hade det kanske inte bli-
vit något guld för HBK det året 
(skratt).

7 Du har varit tränare  
i en rad olika förening-

ar. Vad fick dig att satsa på 
tränarskapet?
– Fotbollen har alltid haft en central 
roll i mitt liv och jag gillar att vara 
delaktig och kunna påverka männis-

Det 
känns 
stimule-
rande 
att vara 
delaktig 
och  
bidra  
till unga 
spelares 
utveck-
ling

Ingvar Andersson 
Ålder: 68 

Familj: Hustrun Iréne, barnen 
Niklas och Cecilia med familjer

Bor: Vallås 

Klubbar, som aktiv: Träslövsläge 
IF, Halmstads BK, Varbergs BoIS, 
Burseryds IF

Meriter: 1 U21-landskamp, 321  
A-lagsmatcher (varav 65 i hög-
sta serien) för HBK 1968-75,  
HP-Dribblern 1997

Klubbar, som tränare: Varbergs 
BoIS, Burseryds IF, Nyhems BK,  
Båstads GIF, Alets IK, Getinge IF, 
Trönninge IF, Snöstorp/Nyhem, 
Oskarströms IS, samt ungdoms-
ledare i HBK

HBK | I BACKSPEGELN

kors utveckling i positiv riktning, 
både på och vid sidan om planen. 
Jag har gått SvFF:s tränarutbildning, 
steg IV, 1984, och var kurskamrat 
med bland andra Olle Nordin och 
Thomas Nordahl. En av våra ”elev-
er” på Elitpojklägret var för övrigt 
Martin Dahlin.

8 Nu är du pensionär.  
Vad hade du för yrke?

– Jag utbildade mig till ingenjör och 
jobbade många år inom byggsväng-
en. Det var ett bra jobb som jag triv-
des med. Alla kan som bekant inte 
bli världsstjärnor i fotboll och fler av 
dagens yngre förmågor borde inse 
vikten av att ha en utbildning att 
luta sig emot den dagen karriären är 
över.

9 Du är fortfarande aktiv 
som ledare i HBK!

– Ja, det har jag varit i ungefär 15 års 
tid, nu. Jag hjälper till som ledare 
och hjälptränare. Just nu är jag en-
gagerade som medhjälpare och råd-
givare i U19-laget där Johan Berg-

ström är huvudansvarig och Daniel 
Kaplinski är assisterande tränare. 
Det känns stimulerande att vara del-
aktig och bidra till unga spelares ut-
veckling. Ibland kan det räcka med 
bara ett samtal eller några goda tips, 
för att skapa positiva tankar och in-
spirera unga spelare.

10 Är du HBK-support-
er i ur och skur?

– Absolut! Jag har ett starkt engage-
mang och både gläds och lider med 
lagets resultat. Jag ser de flesta 
matcher, antingen live på Örjan eller 
i tv, och är definitivt ingen med-
gångssupporter.

11 Vad gör du annars,  
nu för tiden?

– Jag spelar gärna golf, är med i en 
liga i Holm och deltar i HBK-golfen 
på Skogaby. Frugan och jag har  
en sommarstuga i Frösakull där vi 
vistas ett par månader om året.  
Vi umgås gärna med våra barn och 
barnbarn men har också många 
goda vänner.
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14 SEPTEMBER 19.00  
HBK - VARBERGS BOIS

HEMMA
SUPERETTAN ÖRJANS VALL   

KÖP BILJETT PÅ HBK.SE
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Bröder med rätt kyla
– i glödhet bransch…
Årets rekordsommar 
— den varmaste på  
200 år – har gjort kyl-
branschen hetare  
än någonsin. Efter-
frågan på kylteknik  
har accentuerats och 
AB Halmstad Kylteknik 
– som alltid går för 
högtryck – har just  
upplevt en toppsäsong 
som kan beskrivas som 
All Time High i före-
tagets historia. Apropå 
höga höjder så har 
Halmstad Kylteknik  
en drygt 100 meter 
lång reklamskylt som  
exponeras allra överst 
på huvudläktaren  
på Örjans vall.
TEXT & BILD KENT JOHANSSON

STIGS VÄNNER PRESENTERAR AB HALMSTAD KYLTEKNIK

Kylbranschen är glödhet och AB Halmstad Kylteknik fortsätter att ta marknadsandelar. Peter Ohlsson, till vänster, och lillebror Henrik 
Ohlsson äger och driver företaget i andra generationen.

FÄRGERNA I AB Halmstad Kyl-
tekniks logotype stämmer väl över-
ens med HBK:s klubbmärke, blått 
och vitt. Företaget tillhör också 
Bollklubb ens mest trogna och 
mångåriga sponsorer.

– Vi gillar fotboll och hejar förstås 
på HBK, säger vd Henrik Ohlsson, 
HBK-supporter sedan barnsben.

TILLSAMMANS MED  brorsan Peter 
Ohlsson driver han det expansiva  
familjeföretaget i andra generatio-
nen. Halmstad Kylteknik bildades 
1971 av deras pappa, Jan-Åke Ohls-
son, och hans kompanjon Erling  
Albertsson. Mycket har hänt sedan 
dess. Teknik en har förbättrats sam-
tidigt som utbudet och efterfrågan 
på köld media har ökat med åren.

Företaget lämnade sina lokaler  
i centrum, Kasten Rönnowsgatan, 
och flyttade 1977 till befintlig plats 
vid Furuviksringen. I början på 
80-talet blev Jan-Åke ensam ägare, 

sönerna tog så småningom med tre 
års mellanrum plats på avlönings-
listan och vid millennieskiftet  
genomfördes generationsskiftet.  
Sedan dess har antalet anställda mer 
än fördubblats. Nyligen utökades 
verksamheten genom ett inkråms- 
och samarbetsavtal med kylteknik-
avdelningen på Oscar Hanson VVS.

– Vi står på en stadig grund, har 
en flexibel verksamhet och en posi-
tiv utveckling, konstaterar Henrik, 
som liksom Peter kan beskrivas som 
”egna produkter” genom att ha gått 
den långa vägen inom företaget, 
från verkstadsgolvet och som mon-
törer, för att senare ta över hela  
rörelsen.

– Det känns bra att ha den bak-
grunden och kunskapen, och att 
successivt ha vuxit in i rollen som 
företagsledare och spinna vidare på 
och utveckla vår pappas ideal och 
arbetsmoral, säger Peter, som är  
tekniskt ansvarig.

ÅRETS SOMMARPERIOD  blev, som 
bekant, rekordvarm. Inte sällan  
med temperaturer över 30-strecket,  

vilket är över normala riktvärden 
och därför fick Halmstad Kylteknik 
jobba för högtryck för att klara alla 
önskemål från kunderna.

– Rätt inställning och god upp-
slutning från personalen gjorde att 
vi redde ut det hela. Prestationen var 
resultatet av ett gediget lagarbete, 
menar Henrik. 

BLAND BOLAGETS  marknader  
visar livsmedelsindustrin störst till-
växt. Kyltekniks huvudspår är den 
kommersiella sidan. Bara cirka fem 
procent av kunderna är privatper-
soner. Prestigelöshet och vidsynthet 
präglar Halmstad Kylteknik, som  
föredrar att använda sig av externa 
krafter i styrelsearbetet. Företaget 

Prestationen var  
resultatet av ett  
gediget lagarbete

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

AB Halmstad  
Kylteknik
Grundat: 1971
Ägare: Peter Ohlsson  
och Henrik Ohlsson
Antal anställda: 30
Verksamhet: Projektering, 
försäljning och service 
inom kyl-, frys- och luft-
konditioneringsbranschen, 
komfort- respektive  
varu kyla
Omsättning: ca 60 Mkr

har gjort ett antal investeringar, 
bland annat i närliggande fastig-
hetslokaler, och har bildat ett halv-
dussin dotterbolag, som Storköksidé 
i Halmstad AB, där duon är aktiv 
delägare men inte inblandad i den 
dagliga driften.

– Vi försöker jobba brett och  
långsiktigt med planeringar och 
målsättningar som sträcker sig över 
intervaller om fem år, förklarar  
Henrik Ohlsson.
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Den 1 oktober öppnar vi kontor i Halmstad. Vårt första nyförvärv är Per "Texas" Johansson, spelaren från 
Halmstads BK som nu går in som delägare. Texas ska hjälpa oss att nå Champions League-nivå i Halland! 
Inom kort kommer vi dessutom att presentera ännu ett nyförvärv, men eftersom transferfönstret fortfarande är 
öppet får han sitta på läktaren fram till den 1 oktober. Men vi kan avslöja att han har spelat i Halmstads BK och har 
lång erfarenhet från rekrytering- och bemanningsbranschen.

EFFEKTIV - DET PERSONLIGA KONSULTFÖRETAGET INOM REKRYTERING OCH BEMANNING. 
Effektiv startade på en fotbollsplan 2006. Efter en tio år lång proffskarriär i bland annat Premier League stod 
Mathias Svensson på gräsplanen och grät. Av lycka. IF Elfsborg hade vunnit sitt första SM-guld på 45 år. Några år 
senare föddes idén att ta all energi från idrottsvärlden och omsätta den i affärsvärlden. Tillsammans med erfarna 
personer från managementkonsulting samt rekryterings- och bemanningsbranschen startade han Effektiv. 
Idag verkar företaget i Borås och Göteborg. Vårt gemensamma mål är att skapa den perfekta matchen mellan 
företagens behov att utveckla lönsamma organisationer, scouta talanger och professionella medarbetare.

EFFEKTIV SKA VINNA I HALMSTAD
- Senast jag var på Örjans Vall och spelade mot Halmstads BK så åkte jag och IF Elfsborg på storstryk med 3-0. 
Nu ser jag fram emot att skapa vinnare i arbetslivet tillsammans med företagarna i Halmstad.

e� ektiv.se

”Senast jag var på Örjans Vall och spelade mot Halmstads BK så åkte jag och mitt 
IF Elfsborg på storstryk med 3-0 och vi blev rejält överkörda!”

Mathias Svensson, vd E� ektiv

Kontakta Per "Texas" Johansson på 
073-404 38 88 eller texas@effektiv.se.

Nyfi ken på oss? 

DEN PERFEKTA 
MATCHEN!
Vi kommer från en värld där rätt man på rätt plats skapar det vinnande laget.

#förvinnareiarbetslivet


