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VÅR VISION LYDER som bekant 
”HBK – föreningen att se upp till”. 
Det går att läsa in en hel del olika 
saker i den visionen – bland annat 
att vi vill vara ledande i Sverige på 
talangutveckling. Vi ska hela tiden 
sträva efter att vara ett föredöme 
 avseende hur en förening ska drivas 
och uppfattas idag och i framtiden. 

Det började egentligen 2011 när en 
ny styrelse tog vid i HBK och 
 bestämde sig för att vägen fram var 
att satsa långsiktigt på egen talang-
utveckling. Jag tänker tillbaka och 
vill tacka alla som har bidragit till att 
det vi ser i HBK nu är att våra unga 
talanger håller på att blomma ut. Vi 
har en av de yngsta trupperna i elit-
fotbollen i Sverige och jag är helt 
övertygad om att det är rätt väg 
framåt att satsa hemvävt. 

NÄR JANNE JÖNSSON rekrytera-
des var det för att utveckla talang-
erna och bygga långsiktigt. När jag 
tittar tillbaka på det som styrelsen 
formulerade där 2011 och jämför 
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”Vi brinner för 
 talangutveckling”

// TONY KARLSSON,  
ORDFÖRANDE I HALMSTADS BK

HBK LIVE #3 2017

SID 8
HEMMASPELAREN 
22 frågor och svar  
med Isak Pettersson 

SID 19 
Vattenbäraren blev  
expertkommentator

SID 12 
Urban Jansson  
gör HBK:arna 
till börshajar 

HBK | KICK OFF

ORDFÖRANDEN HAR ORDET

med dagens HBK är jag beredd att 
säga att vi har lyckats med etapp ett. 

Vårt visionsarbete har även myn-
nat ut i två konkreta mål kopplat till 
talangutveckling, det skulle kunna 
betecknas som etapp två:

– HBK ska vara den självklara 
 destinationen för dagens och 
 morgondagens spelare. För spelare 
som söker utveckling ska HBK vara 
det självklara valet.

– Plantskolan för morgondagens 
ledare. Ledare med höga ambitioner 
ska välja HBK för att kunna utveck-
las och nå sin högstanivå.

VÅRT FOKUS PÅ talangutveckling 
rimmar även bra med vår verksam-
hetsidé; ”HBK föder drömmar och 
skapar minnen för alla som är enga-
gerade i föreningen”. Det är talang-
erna som inspireras av stjärnorna 
som sedan blir stjärnor själva och 
inspirerar nya talanger. Det är som 
ett kretslopp som – om det fungerar 
– blir väldigt långsiktigt och håll-
bart. Jag skulle faktiskt vilja gå så 
långt att säga att vi brinner för 
 talangutveckling på HBK och vi 
kommer att fortsätta satsa både tid 
och ekonomiska resurser på att 
 utveckla detta arbete – både kring 
det fotbollsmässiga och livet utanför 
planen. 

BARA GENOM ATT bläddra i detta 
nummer ser vi resultatet av vår fina 
talangutveckling – Isak Pettersson 
på omslaget och vårt U21-lag som 
går bra. Det är väl bara Peter Len-
nartsson som inte kan sägas vara ta-
lang längre. Inte på planen i alla fall, 
men väl som kommentator i radion! 

SID 14 
Styrelse arbete – så funkar det 
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Idrottskliniken  
på Capio Movement

U Erbjuder akuta bedömningar av sjukgym-
nast 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

#endagpåmovement
Bergsgatan 26  •  info@capiomovement.se  • 035-17 43 15
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HBK | HÄNT SEDAN SIST

14-0 för HBK Dam 
mot Norvalla

MOT NORVALLA LOSSNADE verk-
ligen spelet och HBK gjorde hela  
14 mål framåt, samtidigt som mål-
vakten hade en tämligen lugn efter-
middag. Imponerande resultat, men 
långt ifrån en slump.

– Vi har tränat på att ha rörelse i 
anfallsspelet. Mycket rörelse framåt 
och att vara noggranna så att pass-
ningarna hamnar till rätt adress. Vi 
var på hugget, konstaterar en nöjd 
Abnora Robeli, HBK Dams lag-
kapten. 

Norvalla är ett bra lag, men de har 
inte riktigt fått till det hittills i 
 serien. Snarare är det lag som exem-
pelvis Astrio som ska vara med och 
 utmana HBK om seriesegern, spår 
Abnora som tidigare har spelat i 
 Elitettan med Halmia och Falken-
berg.

– Efter de inledande matcherna 
vet vi vilket tempo som krävs och 
vilken ork vi måste ha.  Lyckas vi 
 bibehålla det under hela säsongen 
så går vi upp tror jag – det ska inte 
vara problem om alla gör jobbet.

För tillfället tränas det två dagar 
per vecka i HBK Dam, vilket passar 
för tredjedivisionen. De flesta i laget 

För alla som vill se många mål är det HBK Dam som gäller – eller vad 
sägs om 14-0 mot Norvalla som nykomlingar i division 3. HBK är 
 obesegrade hittills och siktar på att vinna serien.

vill gå upp, även om några är där för 
skojs skull.

– Vi har en miljö för alla, det var 
tanken från början, berättar Abnora 
som var en av de första spelarna som 
provspelade för HBK när damlaget 
drogs igång inför förra säsongen.

– Det är lite prestige att spela i 
HBK och dra på sig HBK:s match-
tröja, det ska jag inte sticka under 
stol med. Det märks även på mot-
ståndarna som får lite extra respekt, 
tror jag.

DAM- OCH HERRLAGEN represen-
terar båda klubben på nätverks-
träffar och i olika sammanhang, ofta 
av Abnora Robeli som är social och 
gillar att HBK Dam syns.

– Mot Norvalla var det ganska 
många i publiken. Folk drar folk och 
om vi spelar bra kommer det fler. 
Vill man se mål är det perfekt att se 
våra matcher, ler Abnora och tipsar 
om derbyt mot Astrio den 27:e. 

– Det borde bli mycket folk på den 
matchen och troligen något av en 
seriefinal. 

CHRISTIAN ALBINSSON

Det är lite 
 prestige att 
 spela i HBK och 
dra på sig HBK:s 
matchtröja, det 
ska jag inte 
sticka under  
stol med

Vinst i Future 
Cup för U15
HBK:S U15 BEGAV sig under påsk-
helgen till Göteborg för spel i den 
nordiska försäsongsturneringen 
 Future Cup. Laget gick hela vägen 
och stod på annandagen som cup-
segrare bland 32 U15-lag.

På vägen fram till finalen avverka-
des såväl danskt som svenskt mot-
stånd och gruppspelet vanns före 
danska Ålborg. Genomgående för 
HBK:s matcher var det tålamod laget 
visade i sitt bollinnehav när de allt 
som oftast mötte ett lågt försvars-
spel.

– En riktigt bra genomförd helg 
 såväl på som utanför planen. Stor 
eloge till killarna, säger en av tränar-
na, Deapen Patel. Vi hade kontinu-
erligt många spelare delaktiga i 
 anfallsspelet vilket skapade gott om 
målchanser, fortsatte Deapen.

I finalen mötte HBK överraskning-
en Eskilsminne, som på vägen bland 
annat slagit ut hemmaklubben GAIS. 
Segern i finalen skrevs till 5-2 efter 
dubbla tvåmålsskyttar i Jonathan 
Wadensten och Erik Svensson. Nils 
Thelander gjorde det övriga målet i 
finalmatchen.

HBK går bra  
i U21-Allsvenskan
BÅDA ANFALLARNA FREDRIK 
Olsson och Kosuke Kinoshita gjorde 
mål när HBK slog Jönköpings Södra 
med 3–1 i U21-Allsvenskan. HBK 
 ligger fyra i tabellen och har börjat 
säsongen bra. 

Fredrik Olsson 
(bilden) öppnade 
målskyttet mot Jön-
köping efter fint 
kombinationsspel 
där Gabriel Gud-
mundsson var pass-
ningsleverantör. 
HBK-anfallaren fick 
bollen framför föt-
terna vid bortre stolpen och gjorde 
inget misstag. Japanen Kosuke Kino-
shita satte tvåan en stund senare ef-
ter att ha kastat sig fram och styrt in 
ett inlägg.

– Jag tycker alla A-lagsspelarna 
gjorde det bra även om de tröttnade 
efterhand, säger Andreas Jankevics 
som är U21-tränare. Han fortsätter: 

– Det är en jämn serie, men i dag 
var vi klart bättre och borde ha vun-
nit med större siffror. Fast det var 
gott att få göra några mål.
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Du hittar oss i bl a i HBKs nätverk eller på Storgatan 25 - bostadco.se - 035 710 95 00

Trygga säljare och köpare ger lönsamma affärer

Den största affären i livet!
Vi på Bostad&Co tar oss tid för dina frågor, 
vi hjälper dig genom besiktningar, lånelöften, 
pantbrev och bostadsdrömmar. Vår ambition 
är att hjälpa dig att hitta hem! Och vårt 
engagemang slutar inte i att du flyttat in i din 
nya bostad, utan fortsätter genom livet när du 
behöver råd i bostadsfrågor, en värdering till 
renoveringen, eller när du en dag i framtiden 
blir säljare till ditt hem och köpare till ett 
annat.

Att sälja sitt hem för att man hittat ett nytt 
kan upplevas roligt och spännande. Att sälja 
för att man måste kan kännas uppgivet och 
jobbigt. Som mäklare är det viktigt att kunna 
anpassa sig till den situation som säljaren och 
köparen befinner sig i. Man får vara lyhörd 
och agera utefter situation, något man lär sig 

med tiden och med erfarenheten av fler och 
fler affärer i ryggen. Viktigt att förstå är att 
man som mäklare är en mellanhand mellan 
två förhandlande parter som båda förtjänar 
att göra sin livs bästa affär! Det här är vi på 
Bostad&Co proffs på. 

Det är inte alltid lätt att veta i vilken ordning 
man ska ta allting. Ska man sälja först eller 
köpa först? Ska man renovera före försäljning? 
Ska man vänta med att sälja till hösten eller 
våren? Det finns lika många svar som det 
finns situationer. Vi på Bostad&Co tar oss 
tid att prata igenom alla om, men och hur så 
att du kan känna dig trygg i att de val du gör 
passar för den situation som råder just nu. 
Välkommen att göra ditt livs bästa affärer med 
oss!

Vi finns lite överallt där det passar 
att inspirera till att hitta hem. Oav-
sett om man ska flytta eller inte. I 
vår blogg skriver vi om hemlängtan, 
inredning och bostäder. 

www.bostadco.com

#bostadco

blogg

HALMSTAD/STENALYCKAN
Orkangatan 2F
halmstad@sova.se
035-15 82 40

Vardagar 11-19
Lördag 11-16
Söndag 11-16

14.770:-

Gryning kont 1 kontinentalsäng
180x200 cm inkl. bäddmadrass,
Slät gavel och valfria 24SJU ben.

10.990:-

KOMPLETT SÄNGPAKET!

25.190:-

Family plus ställbar säng
90x200 cm inkl. bäddmadrass
exkl. ben.

19.290:-
6.190:-

Hilding Original ramsäng
90x200 cm inkl. bäddmadrass
exkl. ben.

4.300:-

Erbjudandena gäller på Sängvaruhuset SOVA. Reservation för slutförsäljning och eventuella tryckfel. 

50%
rabatt

Stötta ditt lag! 
Ge bort ett HBK påslakanset!

399:-
 199:-
HBK påslakanset
Påslakan och örngott i bomullssateng
150 x 210 cm
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HBK | KVADRATEN

Prat i kvadrat(en) 
med Janne Jönsson

NU ÄR DET högsäsong på 
alla nivåer i svensk fotboll! 
Vi har hunnit bli ordentligt 
varma i kläderna och är 

framme vid tionde spelomgången. Med 
morgondagens hemmamatch mot 
 Örebro SK har vi hunnit avverkat en 
tredjedel av årets allsvenska.

I egenskap av nykomlingar tycker jag 
att vi, prestationsmässigt sett, svarat för 
en godkänd inledning, även om mål-
fabrikationen kunde och borde varit 
 betydligt bättre. 2 x 0-1 hemma mot 
Djurgården och AIK var uddamålsförlus-

ter som sved särskilt. Mål är som 
bekant  väsentliga inslag i det här 

spelet och avslutningssekven-
ser är  något som vi gnuggat 
 extra på under den senaste 
 tidens  träningspass.

Kvaliteten på spelet, tempot och inten-
siteten i Allsvenskan skiljer sig avsevärt 
från Superettan. Jag tycker att vi period-
vis visat att HBK är ett lag som hör hem-
ma och kan hävda sig väl i högsta serien. 
Tiden talar för oss.

ATT TA KLIVET upp i Allsvenskan kän-
des stort. Nu är vi här och alla inblan-
dade är inriktade på att göra så bra ifrån 
sig som möjligt. Det märks även runt-
omkring laget, och inte minst på läktar-
na, att det handlar om en högre division. 
Stämningen och stödet från våra sup-
portrar har ökat en dimension och vi har 
klart godkända publiksiffror på Örjans 
vall där vi nyligen mött folkkära lag som 
AIK och Hammarby med många fans 
även här på västkusten.

Personligen hade jag förordat mer 
 inslag av den ”gamla tidens” spelord-
ningssammanträden, då vi nästan alltid 
lyckades pricka in publiklagen från stor-
städerna, Göteborg och Stockholm, un-
der sommarperioden då Halmstad gäs-
tas av många turister och allsvensk 
fotboll upplevs som en extra krydda och 
attraktion för glada semesterfirare.

Men nu är det som det är. Vi befinner 
oss i ett intensivt skede av tävlings-

säsongen med sammanlagt sex matcher 
på fyra veckor under maj. Det är vi rus-
tade för och jag är inte orolig när det gäl-
ler vår fysiska status. Dilemmat vi brot-
tades med i upptakten var att vi tyvärr, 
av kända orsaker, inte kunde mönstra 
önskad startelva. Vi fick ingen riktig 
rytm. Även om vi alltid är och ska vara 
flexibla – och inte känna rädsla för att 
göra omkastningar – så skadar det inte 
med kontinuitet. Det ger trygghet. Vi vill 
själva kunna göra våra val och laguttag-
ningar, utan att behöva ta hänsyn till 
röda kort och avstängningar. Alla i trup-
pen är på tårna och stöttar varandra. Det 
gör oss starka.

BARA TVÅ DYGN har gått sedan vi möt-
te Häcken på Bravida Arena på Hisingen. 
Nu spottar vi i nävarna och är laddade 
inför årets sjätte hemmamatch. Örebro 
SK är ett relativt svårbedömt lag med 
många bra spelare. Precis som vi! Väl-
komna till Örjans vall och tack för allt 
stöd!

JANNE JÖNSSON
/berättat för Kent Johansson, reporter

H E M M A
20 maj, 18:00  HBK - Örebro 

KÖP BILJETTER PÅ HBK.SE!
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Bra på mycket! 035 17 18 19 • eliaexpress.se

Bygg&Anläggning • Industri&Lager • Miljö&Avfall • Hem&Trädgård

Hela kedjan i entreprenader för dig som

villaägare, byggare eller företagare

Thomas Roth, Rebecca Roth och Emil Tönnermark.

hamngatan 41, halmstad

hamngatan 41, halmstad

W W W.T H O M A S R O T H . S E
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HBK | HEMMASPELAREN

1 Varför blev det fotboll 
för din del?

– Om man som jag är uppvuxen i en 
”fotbollstokig” familj och bor i en 
 liten ort som Veinge, med begränsat 
utbud av fritidsaktiviteter, är det ett 
ganska enkelt val. Fotbollen har all-
tid varit central i mitt liv. Min pap-
pa, som kallas ”Tudde”, har spelat 
och är tränare och bägge mina sys-
kon är också aktiva i klubben. Mam-
ma är givetvis också involverad och 
starkt engagerad i familjens fot-
bollsintresse, säger Isak Pettersson.

2 Vilka är dina första och 
största fotbollsminnen?

– Det var när jag som tolvåring blev 
uttagen som målvakt i en b-lags-
match borta mot Hasslöv. Jag blev 
överlycklig. Det var min första 

match i seniorsammanhang. Mat-
tias Berggren var tränare och vi 
vann med 2-1. Hasslövs mål var ett 
självmål. Särskilt extra minns jag 
även några av pojklagets turnering-
ar som när vi vann Veinge-cupen 
och senare även Alets Indoor-turne-
ring i Kombihallen. Jag minns mina 
år som pojklagsspelare med stor 
glädje, präglad av kamratskap och 
god sammanhållning.

3 Hur vill du beskriva 
känslan du hade efter 

din allsvenska debut?
– Det är naturligtvis min hittills 
största upplevelse på fotbollspla-
nen, men det handlar ju om en helt 
annan nivå än tiden som ungdoms-
spelare. Det var en fantastisk känsla 
att få det förtroendet, att få debu-

tera i Allsvenskan, inför hemma-
publik med familj och kompisar på 
läktarna, och dessutom vinna och 
hålla nollan (1-0 mot Östersund).

4 När och varför blev  
du målvakt?

– Man kan säga att jag dubblerade 
fram tills jag var 16 år, var länge 
 antingen utespelare eller målvakt. 
Det dröjde innan jag gjorde mitt val. 
Jag tränade både med Veinge och 
HBK och till slut kände jag att mål-
vakt var min rätta position. Som 
målvakt känner jag att jag har stor 
nytta av den tidigare variationen, 
jag är ganska bra i spelet med föt-
terna och har fått en större spelför-
ståelse än om jag alltid hade varit 
keeper.

5 Har du några fördelar 
av att du är vänster-

fotad?
– Nä. Det kan jag inte påstå. Men jag 
har ett ganska bra tillslag på bollen.

6 Har du sysslat med 
några andra sporter?

– Jadå, jag har spelat handboll med 
HK Hök i Laholm. Men fotboll har 
alltid varit nummer ett för mig.

7 Vem var din första  
fotbollsidol?

– Iker Casillas, målvakten, var tidigt 
en favorit. Roberto Carlos, vänster-
fotad brasse, en annan. De har ett 
förflutet i Real Madrid som gemen-
sam nämnare och därför är också 
Real Madrid mitt favoritlag, förut-
om HBK och Genevad-Veinge, för-

Från gräsrotsnivå  
i Veinge till allsvenskt 

rampljus
Mål-Isak debuterade i seniorsammanhang

redan som tolvåring

Från fotbollens gräsrotsnivå till Allsvenskan. Isak Pettersson, 19,  
från Veinge är en målvaktstalang utöver det vanliga. Bara fyra år efter 

att han bestämde sig för att bli målvakt debuterade han för HBK  
i högsta serien. Nu infriar han drömmen om att bli fotbollsproffs och gör 
succé i HBK-målet. Den pigge nykomlingen kompenserar sin i samman-

hanget relativt korta längd med snabbhet, explosiva räddningar, 
spelförståelse och skicklighet med fötterna. ”Det viktigaste är inte hur 
lång man är, utan hur högt man når”, som hans mamma Annelie brukar 

säga. I den här 22-intervjun berättar Isak om de roliga pojklagsåren  
i Genevad- Veinge IF, den tidiga seniorlagsdebuten som tolvåring,  

astmabesvären, handledsväskan/kompisen ”Bengan” och framför allt  
om jobbet och tillvaron som sista utpost i Halmstads BK.

TEXT KENT JOHANSSON
FOTO ANDERS SÄLLSTRÖM/SÄLLSTRÖM PHOTOGRAPHY

STYLING BARBERS & YOU

ISAK PETTERSSON, MÅLVAKT #12

I en lag-
sport som 
fotboll är 
det team-
work som 
gäller och 
då är det 
viktigt  
att man 
stöttar 
varandra
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stås. Premier League (England) och 
La Liga (Spanien) är väl de ligor jag 
kollar mest på i tv.

8 För att vara elitmålvakt 
är du relativt kortväxt, 

181 cm – innebär det några 
problem?
– Det tycker jag inte. Jag försöker 
kompensera det genom mina andra 
egenskaper, som att läsa spelet och 
i så tidigt skede som möjligt avstyra 
situationer som kan bli målchanser 
för motståndarna. Jag är ganska 
snabb och explosiv i mina aktioner. 
Längden har inte alltid betydelse. 
Saker man inte kan påverka ska man 
inte ödsla energi eller kraft på. Min 
mamma brukar säga: ”Det viktigas-
te är inte hur lång man är, utan hur 
högt man når.” Och jag har ganska 

bra spänst. Baklängesmål av den 
 kalibern som Kalmar FF levererade 
är inte lätt att värja sig emot hur lång 
man än är…

9 Hur upplever du  
konkurrenssituationen 

med Malkolm Nilsson?
– Den är sund och inspirerande. Vi 
är konkurrenter om målvaktsplat-
sen men peppar varandra och är 
goda vänner. När vi fick beskedet 
om vem av oss som skulle vakta 
 målet i premiären mot Östersund, 
kände jag genast stödet från ”Malle”. 
I en lagsport som fotboll är det 
teamwork som gäller och då är det 
viktigt att man stöttar varandra. Jag 
hade gjort samma sak för honom.

10 Ni har även det 
 gemensamt att ni 

båda har varit utlånade till 
Öster. Hur kändes det att 
spela för en annan klubb?
– Det var en värdefull erfarenhet. 
 Eftersom det var strul med uthyr-
ningspappren blev det jag som fick 
bli utlånad under vårsäsongen och 
Malle under hösten. Jag har ganska 
lätt att anpassa mig till nya situatio-
ner och trivdes bra i Växjö. Perioden 
hos Öster fick mig att utvecklas både 
som människa och fotbollsspelare. 
Glädjande nog gick laget dessutom 
upp i Superettan. Både Malle och jag 
kände oss stolta och delaktiga i det 
avancemanget. Jag håller tummarna 
för att det går bra för Öster även i år.

Det viktigaste  
är inte hur lång  
man är, utan hur  
högt man når

Inte utan min kompis! Isak Pettersson lämnar inte gärna 
sin lilla handledsväska, kallad ”Bengan”, utom synhåll 
 eftersom den bland annat innehåller privata prylar  
som mobiltelefon, nycklar och framför allt hans astma
medicin.            FOTO: KENT JOHANSSON
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Som 
mål-
vakt 
hand-
lar det 
om att 
inte 
känna 
rädsla

11 Var gör du när du inte 
spelar fotboll?

– Jag är ganska rastlös och tycker 
inte om att sitta sysslolös. Jag har 
inga problem att gå upp tidigt på 
morgnarna. I så stor utsträckning 
som möjligt är jag stödlärare och 
 vikarie på Veingeskolan. Det är ett 
uppdrag som jag trivs förträffligt 
med. Jag gillar skolmiljön och kan 
mycket väl tänka mig att bli lärare 
efter fotbollskarriären. På fritiden 
hänger jag med kompisar och hittar 
på olika saker, som tv-spel och lyss-
nar på musik.

12 Vilket var ditt  
drömyrke som  

liten grabb?
– Jag ville bli fotbollsproffs. Det har 
aldrig funnits något annat i mina 
tankar. Men, som sagt, numera 
känns läraryrket lockande, och vem 
vet, kanske det blir så någon gång i 
framtiden.

13 Vilka har betytt mest 
för din personliga  

utveckling?
– Mina föräldrar, förstås, men även 
Robert Persson, lärare i Veinge, som 
jag också haft som ungdomstränare 
och numera arbetar bredvid i sko-
lan. Han har en enastående förmåga 
att kunna ta människor på rätt sätt, 
en pedagog som kan lära ut saker 
och ting på ett lättsamt och begrip-
ligt sätt. Han är omtyckt av många. 
När det gäller fotbollen är det många 
tränare och ledare som jag beundrar, 
som Kim Gustafsson i Genevad- 
Veinge som jag fortfarande snackar 
med regelbundet. Jag har alltid haft 
lyckan av att omge mig med bra 
 ledare. Håkan Svensson, tidigare 
målvaktstränare i HBK, har också 
betytt mycket. Han är expert på att 
höja ens självförtroende och få en att 
njuta av varje stund på planen. 
 Dagens tränarstab med Janne Jöns-
son i spetsen har också stor betydel-
se för mig.

14 Hur förbereder du 
dig inför en match?

– Jag har faktiskt inget särskilt 
mönster eller några speciella ritua-
ler, utan går mer på intuition och 
känsla. Ibland kan jag föredra att 
ladda upp med en lång promenad, 
med skön musik i hörsnäckorna, 
 eller chilla med kompisarna. Grund-
läggande är att ha ätit bra och att 
vara utvilad.

15 Har du någon favorit-
pryl?

– Haha, ja det skulle väl i så fall vara 
den här lilla bagen, som jag nästan 
alltid bär med mig och som en del 
småskrattar åt, svarar Isak och visar 
en svart väska. Hemma kallar vi den 
skämtsamt för ”Bengan” och en del 
betraktar den som en kompis jag inte 
kan vara utan. Den är som en neces-
sär där jag av praktiska skäl förvarar 
personliga prylar som toalettartiklar, 
plånbok, nycklar och mobil telefon 
men framför allt min astmamedicin. 

Jag lider av förkylnings- och an-
strängningsastma. Besvären har 
 blivit mindre med åren men fort-
farande tar jag medicin dagligen och 
brukar även ha med mig en liten 
astma inhalator som jag placerar bak-
om ena stolpen under matcherna.

16 Vilken är din favorit-
färg?

– Blå. Eller gul. Nä, skriv blått. (Blått 
och gult, landslagets färger…)

17 Vad har du för motiv 
på skrivbordet på  

din dator?
– Gamla lagbilder från åren som 
pojklagsspelare.

18 Har du någon favorit-
musik och vilken är 

den bästa tv-serien?
– Nja, jag gillar nästan alla slags 
 musik, från house till rock men ock-
så artister som Magnus Uggla. Utan 
spotify vore livet tomt. Och tyst.
– Prison Break, fjärde säsongen nu, 

bäst av alla. Tror faktiskt att alla i 
 laget kollar på den.

19 Vem är Sveriges  
bäste fotbollsspelare 

just nu?
– Emil Forsberg, Leipzig, verkar vara 
i lysande form i Bundesliga. Han är 
en nyckelspelare i landslaget i VM-
kvalet.

20 Vilka umgås du 
mest med i HBK?

– Det finns mycket energi och gläd-
je i hela truppen. Inledningen av 
 Allsvenskan bekräftar att vi jobbar 
på rätt sätt. Dessutom har vi kul 
ihop. De jag umgås mest med är 
 Malle (Nilsson), Marcus (Johans-
son), Sead (Haksabanovic) och (Mar-
cus) Mattisen.

21 Vad talar för att HBK 
finns kvar i Allsvens-

kan även 2018?
– Allt! Vi har fått en bra start på 
 seriespelet och har hög kapacitet. 

Trots några kännbara röda kort 
 tycker jag att vi hävdat oss väl 
 inledningsvis och har visat spel-
skicklighet och styrka. Vi är ett pass-
ningsskickligt lag. Vår målsättning 
är att göra HBK till ett etablerat all-
svenskt lag igen.

22 Till sist: Hur känns 
det att vara mål-

vakt, som ändå är den  
kanske mest utsatta positio-
nen i ett fotbollslag?
– Det känns bra. Jag har lärt mig att 
trivas med utmaningen, att gilla 
 läget. Att springa in på Örjans vall är 
en underbar känsla. Visst är det så, 
att ett misstag av en målvakt är tyd-
ligare och mer avgörande än om en 
anfallare skjuter utanför öppet mål. 
Som målvakt handlar det om att inte 
känna rädsla för att begå ett misstag, 
utan inspiration över att kunna göra 
en viktig räddning. Jag njuter av att 
få spela fotboll.



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

11 HBK LIVE

Hallands största affärsnätverk 

Robert Wells karriär är fylld av bakslag, energi och kreativitet. Men 
framför allt beslutet att tro på sina idéer och aldrig ge upp. 
– Att sätta hjärta före ”branding” är det som leder till framgång både för 
rockband och för företag, säger han. 
Robert Wells enastående musikalitet, kreativitet och uthållighet har fört  
honom till oanade höjder inom musikvärlden. Men det har inte alltid varit så. 
Till första konserten av Rhapsody in Rock kom knappt 80 betalande personer.

OM MARKNADSFÖRENINGEN

 Hallands största affärsnätverk.

 Frukostklubben & mässa, Halmstad Arena.

 Näringslivsdag.

 Nätverksluncher.

 Marknadsföringstidning 10 gånger per år.

 Medlem har 10% på ny Volvo.

Marknadsföreningen i Halland
Halmstad Arena
Växjövägen 11, 302 44 Halmstad. 

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

Frukostklubben ”Before Work”. Här gör vi affärer och lyssnar på inspirerande föreläsare

Logotyper

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

Logotype till pins 

24/5 Robert Wells – Varumärke
15/6 Thomas Petersson på Örjansvall
7/9 Frida Boisen – Sociala medier
28/9 Johnny Sundin – Framgångsattityder
8/11 Riki Dackén – Dynamic Sales
16/11 Näringslivsdag på Hotel Tylösand
30/11 Angela Ahola – Kommunikation
14/12 Emy Blixt – Entreprenörskap

Mitt liv som komphund

Föreläsare vår & höst

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

Med fri entré på Halmstad Arena!  
Gäller max 2 pers. per företag och 
om du inte besökt oss tidigare.

Välkomna att prova på 
Frukostklubben 24 maj

Robert 
Wells 

24/5

Medlem 900

Liza D
esign ab
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När HBK:arna  
blev börshajar
Under HBK:s träningsläger i New York deltog Urban Jansson, Senior Advisor  
i HBK. Han har bakgrund som vice ordförande i SEB och har därmed bra koll 
på aktiemarknaden. Bara några stenkast från Nasdaq-börsen lanserade han  
i januari en aktietävling bland HBK:s spelare, ledare och styrelse.  
TEXT DANIEL CEDERLUND  FOTO JOAKIM LEIHED

Det vinnande laget fick chokladmedaljer av Urban Jansson. Laget som företräddes av Malkolm Nilsson var bästa prognoslag, det vill säga att de lyckades förutse börsindex utveckling under 
 tävlingsperioden bäst. 
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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

Fredrik Olsson, Alexander Henningsson och de andra HBK:arna lyssnar och lär av nestor Urban Jansson. 

Janne Jönsson och Andreas Jankevics har normalt sett koll på finanserna, men i aktietävlingen firade de 
inga större triumfer. 

Urban Jansson har en lång karriär bakom sig i näringslivets toppskikt. Han har varit vd för investment
bolaget Ratos och suttit i styrelsen för SEB i hela 21 år. 
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ORDFÖRANDE I HBK är som be-
kant Tony Karlsson och det är han 
som leder det strategiska arbetet i 
styrelsen. Det är han som samman-
kallar till möten och det är han som 
är  ytterst ansvarig för verksamhe-
ten. Till sin hjälp i årets styrelse har 
Tony följande ledamöter: Anders 
Magnusson, Anders Klingmyr, Cris-
tine Karlsson, Sören Sjögren, Stellan 
Elmgren, Rasmus Svensson och 
Christian Albinsson.

Anders Klingmyr är föreningens 
kassör och den i styrelsen som 
 jobbar mest med den ekonomiska 
rapporteringen och analysen.

– Vårt uppdrag är att se till att 
verksam heten utvecklas som ägarna 
– i det här fallet medlemmarna – vill. 
Det fungerar egentligen på samma 
sätt som i alla företag, med den stora 
skillnaden att föreningens medlem-
mar är ägarna i HBK:s fall. Styrelsens 
uppgift är att utveckla föreningen 
mot visionen som medlemmarna 
har, sammanfattar Anders som har 

Styrelsearbete i HBK
– så funkar det
De som ytterst bestämmer i en förening är dess medlemmar. Det är de som 
 tillsätter föreningens styrelse som verkställer den verksamhetsinriktning och 
 budget som medlemmarna har bestämt på årsmötet. Styrelsen har således en 
 väldigt viktig funktion – men vad gör man egentligen som styrelseledamot i HBK? 
TEXT EMIL SCHÄLIN  FOTO JOAKIM LEIHED & PRESS

varit styrelseledamot sedan 2012 
med specialfokus på ekonomi. Då 
krävdes hårt jobb för att få ekonomin 
på fötter igen. Så såg situationen 
egentligen ut fram till i fjol.

Mycket arbete har skett i styrelsen 
för att få HBK i ett läge då förening-
en kan blicka framåt. Satsningen på 
att bolagisera elitverksamheten i 
HBK Elitfotboll AB är en sådan 
pussel bit, liksom mål- och visions-
arbetet ”HBK 2020”.

Tar styrelsearbetet mycket tid?
– Det är svårt att säga eftersom det 
varierar mycket, ibland väldigt 
mycket, och det blir många sena 
kvällar.  För att göra detta måste 
man ha ett stort hjärta för förening-
en och brinna för det vi gör. Hela 
styrelsen  arbetar ideellt och älskar 
du inte HBK så går det inte.

Ge exempel på projekt som är 
igång i styrelsen just nu?
– Vi jobbar hårt med vår  vision 

”HBK 2020”. För att bli en  stabil 
 allsvensk förening och plantskola 
behöver vi öka omsättningen ännu 
mer.

Vad är det roligaste med att 
vara med i en föreningsstyrelse?
– Delaktigheten! Att få känna att du 
är en del av något som betyder 
mycket för så många människor är 
en underbar känsla.

OM ANDERS KLINGMYR är ”gam-
mal i gården” så är Cristine Karlsson 
helt ny styrelseledamot för i år. Hon 
valdes in på årsmötet den 7:e mars. 
Hon beskriver arbetet hittills som 
spännande och intensivt.

– Att driva en fotbollsförening är 
ett väldigt mångfacetterat arbete. 
Det viktigaste är att styrelsen har 
passion för fotboll och för förening-
en. En annan viktig faktor är att 
 hitta balans och olikheter i samman-
sättningen – och att använda de 
olikheterna.

Tar styrelsearbetet mycket tid?
– Jag ser det inte som att det tar tid. 
Det här är ett arbete som berikar mitt 
liv. Både jag och min chef ser det som 
en utveckling för mig att jag gör det 
här ideellt på min fritid. Det ger mig 
nya idéer och perspektiv till mitt 
 ordinarie arbete. Det är en win-win.

Ge exempel på projekt som är 
igång i styrelsen just nu?
– Vi jobbar för att göra HBK synligt 
i många olika sammanhang och 
 utveckla nätverket kring föreningen. 
Det gäller såväl supportrar som 
 företag och andra aktörer i Halm-
stad och i Halland.

Vad är det roligaste med att 
vara med i en styrelse?
– Det ger mycket energi. Det är så 
mycket på gång hela tiden och att 
vara bland folk som är nördar är 
 härligt. Här brinner alla för fotbol-
len och för HBK. Det är kul.

Anders Klingmyr har varit med i HBK: styrelse sedan 2012. 
Cristine Karlsson är ny för året i HBK:s styrelse. Till vardags jobbar hon på 
Region Halland. 

För  
att göra 
detta 
måste 
man ha 
ett stort 
hjärta 
för för-
eningen 
och 
 brinna 
för det 
vi gör
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Sommarkortet 
juni - augusti 
för 750 kr

Stolt träningspartner till HBK´s A-lag

För dig som ännu inte är medlem 
tillkommer en medlemsavgift på 150 kr.

SMALL GROUP
Sommarskola 10-12 år
Gym ute&inne 13-15 år
Gym ute&inne 16-18 år
Sommarens PT grupp, 6 tillfällen på 2 veckor
Läs mer om våra PT grupper på www.friskishalmstad.se

Sommaren kurser:

www.footballtravel.se
Karl XI:s väg 27, 302 94 Halmstad, tel 035 17 56 81, info@footballtravel.se

SVERIGE - FRANKRIKE
9 - 11 JUNI

2 nätter i dubbelrum
frukost 

Bussresa Halmstad - Stockholm T&R
Reseledare

Pris 3 395 kr 
  

HOLLAND - SVERIGE
9-11 OKTOBER

2 nätter i dubbelrum
Frukost

Matchbiljett
Flyg Köpenhamn – Amsterdam T&R

Reseledare
Pris 5 595 kr

Följ med och se landslaget på plats!

Live no1 108x78 2017.indd   1 2017-03-14   13:42:24

R  k
frossa

STORGATAN I HALMSTAD. TEL 035-295 86 07

Räkfrossa med sina  
klassiska tillbehör 229:-

26 juni –13 augusti kl 18–21
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035-18 59 80  •  www.halmstadhus.se

Nytt boeNde I 
HARPLINge CeNtRUM

För mer info kontakta:
ervin.mezei@halmstadhus.se  |  anders.goransson@halmstadhus.se

Pris Från 3 050 000:-

i samarbete med

16 arkitektritade kedjehus mitt i Harplinge SUCCÉ!
8 st hus redan 
reserverade! 
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SENIORTRUPPEN

Övre raden från vänster: Adnan Kojic, Sead Haksabanovic, Jonathan Svedberg, Fredrik Olsson, Nikolai Alho, Rebin Asaad, Gabriel Gudmundsson, Simon Silverholt och Andreas Bengtsson.  
Mellersta raden från vänster: Kosuke Kinoshita, Simon Bakkioui, Alexander Ruud Tveter, Alexander Berntsson, Ardian Berisha, Marcus Johansson, Sven Karlsson och Alexander Henningsson.  
Nedre raden från vänster: Jesper Westerberg, Malkolm Nilsson, Igor Krulj, Ivo Pekalski, Jan Jönsson, Fredrik Liverstam, Andreas Jankevics, Isak Pettersson och Marcus Mathisen. 

H E M M A
20 maj, 18:00  HBK - Örebro

KÖP BILJETTER PÅ HBK.SE!
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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

VI STÖTTAR
GAMLA BOLLKLUBBARE
– EN KAMRATFÖRENING INOM HBK
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Vattenbäraren blev
expertkommentator
En lojal lagspelare och terrier på mittfältet. Så kan man  beskriva lintotten Peter Lennartsson, som gjorde 
mer än 100 allsvenska matcher för HBK och tillhörde doldisarna, de så kallade ”vatten bärarna”, i klub-
bens starka guld upp lagor 1997 och 2000. Efter elitkarriären varvade han ner och var under ett antal år 
även tränare i lägre serier. Sam tidigt satsade han på en civil karriär och  arbetar idag som SO-lärare på 
Söndrumsskolan i Halmstad. ”PeLe” är faktiskt fortfarande kvar i toppfotbollen i egenskap av uppskattad 
expertkommentator på Sveriges Radio Halland, som  direktsänder alla HBK:s seriematcher på webben.
TEXT & FOTO KENT JOHANSSON

1 Hur trivs du i rollen som 
expertkommentator i 

Radio Halland?
– Det är jättekul! Jag fick en för-
frågan för åtta år sedan om att vara 
bisittare och det funkade bra, och på 
den vägen är det. För mig är det ett 
trivsamt sätt att behålla kontakten 
med elitfotbollen. Vi sänder ju även 
en hel del, även bandade inslag, från 
Varbergs BoIS och Falkenbergs 
matcher i Superettan. När det gäller 
radiosnacket brukar jag jobba ihop 
med någon av reportrarna Patrik 
Ljunggren och Ingemar Johansson.

2 Som initierad expert-
kommentator, hur tror 

du det går för HBK i årets  
Allsvenskan?
– Jag tror att det i det långa loppet 
blir en hård kamp för att klara för-
nyat kontrakt. Laget är ungt och 
 serien är tuff. Jag tror inte man kan 
se Sirius och definitivt inte fjolårets 
nykomlingar, Jönköping och Öster-
sund, som några räddningsplankor. 
AFC United och Sundsvall och even-
tuellt Kalmar, som fått en risig start, 
lär vara de lag som finns med i bot-
tenskiktet.

3 Var tror du om Super-
ettan?

– Av de halländska lagen i Super-
ettan tror jag att stabila Varberg har 
chansen att bli bäst placerat medan 
FFF nog får inrikta sig på en plats i 
mitten av tabellen.

4 Vad minns bäst från din 
aktiva tid i HBK?

– Jag värvades hit från Tvååkers IF 
och kom från division 4. Det var ett 
stort steg. Men vi var ganska många 
som gick den vägen på 90-talet, Rob-
ban Andersson, Micke Svensson, 
Stefan Selakvoic, Turbo Svensson, 
Petter Hansson och Micke Nilsson 
plockades också upp från lägre sam-
manhang. Det är inte lika vanligt nu 
för tiden, dels beroende på att 
 talangerna värvas i tidigare åldrar, 
dels eftersom distriktsserierna inte 
längre håller lika hög klass. Min 

 allsvenska debut skedde mot Trelle-
borgs FF 1993 och jag vill minnas att 
vi vann med 2-0.

– De dubbla SM-tecknen och cup-
vinsten på Ullevi 1995 var också 
 stora händelser. Internationellt sett 
håller jag nog insatserna och avan-
cemanget mot Benfica i Uefa-cupen 
högre än matcherna mot Parma.

5 Vad fick dig att välja 
just Halmstads BK?

– Det var nog mest känslan av att 
hamna i en halländsk klubb och en 
trupp med god sammanhållning. 
Som 16-17-åring hade jag provtränat 
med GAIS och Helsingborg och fick 
senare ett erbjudande av Falken-
bergs FF, men HBK kändes mest 
 intressant. Tränare då var Mats 
 Jingblad och han betydde mycket i 
valet av förening.

6 Hur var du som  
spelare?

– Tja, som någon sa: Grovjobbare på 
centrala mittfältet, spelförstörare 
och framspelare. Någon målskytt 
blev jag aldrig, gjorde bara två mål 
på 106 allsvenska matcher. Minns 
inte ens mot vilka… Vi hade ett rik-
tigt bra lag på den tiden och man 
fick finna sig att vara ordinarie 
emellanåt och under vissa perioder 
agera avbytare. Men jag klagade 
 aldrig utan krigade vidare.

7 Vilka är de bästa  
medspelare du haft?

– Fredrik Ljungberg förstås, liksom 
Niclas Alexandersson som var en 
mycket skicklig spelare. Anders 
”Ante” Smith var också fantastiskt 
duktig med en blick för spelet som 
få andra.

8 Vad har fotbollen gett 
dig?

– Många fina minnen och glädje-
stunder, kamratskap och upplevel-
ser. Jag insåg tidigt att jag inte kun-
de nå fotbollsmässiga höjder som 
Ljungberg eller Alexandersson och 
valde att satsa på en utbildning till 
lärare. Det var svårt att kombinera 

studier med elitspel och det var först 
i samband med att jag varvade ner i 
Varbergs GIF som studierna fick ta 
den tid som krävdes.

9 Hur trivdes du som  
tränare?

– Bra. Efter en säsong som spelare  
i Astrio blev jag tränare i tre år i sam-
ma klubb och därefter en säsong för 
Halmia. Det var roliga år. Idag är jag 
en av ledarna för ”05:orna” i Snös-
torp/Nyhem där min grabb finns 
med.

10 Umgås du med  
några gamla  

HBK-spelare?
– Jodå, Robban Andersson, Joel 

Borgstrand och jag umgås en del. 
Förutom att jag är ungdomstränare 
spelar jag en hel del padel, en kul 
sport.

11 Hur går det för HBK 
mot Örebro SK?

– Bra, hoppas jag. Det är viktigt att 
vinna eller ta poäng på hemmaplan. 
Det stärker självkänslan. Örebro är 
av tradition ett lag som kan överras-
ka men som också brukar få vissa 
svackor under säsongen. Jag tror 
 laget hamnar på en mittenplacering.

Fotnot. Den interna benämningen PeLe 
grundar sig på inte på den brasilianske 
fotbollslegendarens namn utan de inled
ande bokstäverna i Peter Lennartssons 
för och efternamn. I fall någon undrar.

Det är 
viktigt 
att vinna 
eller ta 
poäng på 
hemma-
plan. Det 
stärker 
själv-
känslan

Peter Lennartsson
Födelseår: 1973 Familj: Lina och barnen Filip, 11, och Olivia, 8 Bor: Villa i Snöstorp

Yrke: SO-lärare, Söndrumsskolan Moderklubb: Tvååkers IF HBK: Kom till föreningen 1993, 
269 A-matcher varav 106 i Allsvenskan (två mål) Meriter: SM-guld 1997 och 2000, cupguld 
1995, Lilla silver 1995 och 1999 Övriga klubbar: Varbergs GIF, BK Astrio och IS Halmia

Lennartsson med lurar. Peter Lennartsson, till vänster, var en slitstark och energisk mittfältare som bland 
 annat vann två SMtitlar med Halmstads BK. Idag anlitas han ofta som expertkommentator och refererar 
HBK:s hemmamatcher, som här ihop med Ingemar Johansson på Sveriges Radio Halland.
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Brf Landgången – attraktiva bostadsrätter mitt i Halmstad
Vi planerar att bygga två sammanlänkade hus med totalt ca  
60 lägenheter på omkring 40-90 kvm med 1-3 r o k. Alla väl- 
planerade med stor yteffektivitet och funktionell eftertanke.  
Husens gemensamma utrymmen och faciliteter skapar 
möjliga mötesplatser och rum för trivsam samvaro. Planerad 
säljstart hösten 2017. Beräknad inflyttning sommaren 2019.

Gör din intresseanmälan redan nu!
Tips! Gå med i Riksbyggen Förtur så ligger du bättre till.

Åsa Bäckman, säljansvarig 
asa.backman@riksbyggen.se 
riksbyggen.se/landgangen

Riksbyggen utvecklar, förvaltar och för- 
bättrar rummen som du bor och arbetar i.

Nytt framtidsboende 
på Nissastrand

- Vi utför det mesta inom bygg -

– Fönsterbyten
– Renoveringar
– Altaner
– Staket

Martin 0709-96 52 42
Mikael 0730-58 55 17

SVARTA ÖRNSHUSET
Den Kulinariska Upplevelsen AB

SE MER INFO PÅ  
WWW.SVARTAORNSHUSET.SE
BOKA BORD PÅ TELEFON. 
035-103089

Klassiskt julbord 
i slottsliknande miljö! 
Start från den 25 december. Pris: 545 kr/pers.

Mors dag Brunch
Bjud ut din älskade mor på något alldeles extra  
och njut av lugnet i våra fantastiska lokaler.
I vår Mors dag Brunch ingår även en dessert  
som avslutning. Varmt välkomna!

Pris 265 kr/person. Söndagen den 28 maj, kl 11-14.

Catering inför studenten?
Snart är det sommar och då är det festtider,  
bland annat studenten står för dörren.  

Vi kan erbjuda härlig cateringbuffe från  
Svarta Örnshuset för 195 kr per person.

GODASTE KAFFET
FINNS PÅ JOBBET
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HBK-AMBASSADÖR – MÖT HENRIK VON SYDOW

”Jag gräver 
där jag står”
Henrik von Sydow flyttade till Halmstad 1992 
och gjorde sig snabbt ett namn. Han startade 
föreningen Moderat skolungdom på 
Sannarps gymnasiet och det blev starten på 
en lång gärning som moderatpolitiker, bland 
annat 12 år i riksdagen. Numera bor han i 
Stockholm, men är mer HBK:are än någonsin. 
TEXT CHRISTIAN ALBINSSON  FOTO PRESS

HALMSTADS BK HAR ett antal 
 ambassadörer runt om i landet som 
på olika sätt bidrar till att öka HBK:s 
kännedom och synlighet. I Henrik 
von Sydows fall handlar det om 
”HBK08”, ett nätverk av utflyttade 
HBK:are som han ansluter till i 
Stockholm. 

– För mig har känslorna för HBK 
nästan blivit större sedan jag flyt-
tade från Halmstad. Många i nät-
verket vittnar om samma sak, kon-
staterar Henrik när vi sätter oss ner 
i ett av konferensrummen på fashio-
nabla Carnegie på Regeringsgatan. 
Banken är Henriks arbetsplats  sedan 
han lämnade politiken efter 12 år i 
maktens centrum, bland annat som 
ordförande i riksdagens skatte-
utskott. Från konferensrummet er-
bjuds en magnifik vy över Stock-
holms finansdistrikt och man ser 
även till Henriks gamla arbetsplats. 

– En kort promenad, men ett stort 
kulturellt kliv, som han själv ut-
trycker det. 

HENRIK VON SYDOWS vardag 
 börjar tidigt. Han går upp halv sex 
på morgonen och scannar av mailen 
och sitt Twitter-flöde. 

– Jag har nog lite ovanliga medie-
vanor, säger han och räknar upp ett 
stort antal dagstidningar som han 
läser innan den ordinarie arbets-
dagen börjar. Hans roll på Carnegie 
är omvärldsstrateg. 

– Det handlar om att vi vill bjuda 
på kunskap som inte står i tidningar. 
Den kunskapen kommer från våra 
nätverk. Jag jobbar med att struktu-
rerat träffa människor som kan 
 bidra med kunskap som är relevant 
för våra kunder. 

1998 kom Henrik in i kommun-
fullmäktige i Halmstad och blev 

rikstadsledamot 2002, endast 25 år 
gammal.

– Det var en stor sak då och jag 
känner att jag har visst fog för att 
vara stolt över att jag var  Hallands 
mest populära politiker vid valen 
2002, 2006 och 2010  genom flest an-
tal personröster.

KONTAKTEN MED HALMSTAD 
finns fortfarande, trots att Henrik 
och hans familj bott i huvudstaden 
några år nu. Två veckor om året, på 
sommaren, tillbringas alltid i Tylö-
sand eftersom familjen hyr vaktmäs-
targården till S:t Olofs kapell. Då för-
söker han alltid passa in ett besök på 
Örjans vall. 

– Mitt HBK-intresse kom redan 
-92, när vi flyttade till Halmstad. 
 Örjans vall var en naturlig mötes-
plats som man ”hängde” på. Vi gick 
ofta på matcher tillsammans i mitt 
kompisgäng och många av dem ser 
jag matcher med fortfarande. HBK 
är som en lägereld att samlas kring 
och det är ett samtalsämne, konsta-
terar Henrik som är intresserad av 
fotbollsarenor som en mötesplats.  

– Det är viktigt att teve-bilderna 
från Halmstad är attraktiva. Därför 
är det så klart bra om Örjans vall ser 
bra ut och att det är välfyllda läktare. 
Den nya restaurangen är jag spänd 
på. Det kan bli en naturlig mötes-
plats för affärer och jag hoppas att 
fotbollsupplevelsen kan förlängas. 
Om jag får önska fritt skulle jag vilja 
se branta läktare på kortsidorna som 
ramar in planen, för att upplevelsen 
ska lyftas ytterligare. 

PÅ FRÅGAN OM vad Henrik von 
Sydow drömmer om just nu, väljer 
han att referera till en annan utflyt-
tad Halmstadsbo, Janne Andersson. 

– Jag var otroligt förtjust i Jannes 
sommarprat. Han säger att han inte 
drömmer. Vänta jag har det i min 
 telefon… 

Henrik tar upp sin telefon och 
 parafraserar:

– ”Jag drömmer inte – jag jobbar”. 
Det är extremt bra, lyssna på Jannes 
Sommarprat… men skippa musiken. 
Själv tänker jag nu på ungefär sam-
ma sätt, jag gräver där jag står. 

Henrik von Sydow
Ålder: 41 år
Yrke: Omvärldsstrateg på Carnegie Private Banking 
Intressen: ”Familjeliv,  restaurangliv och sällskapsliv  
– gärna mixat tillsammans.” 
Förebild: ”Det varierar, jag snor bra saker från 
många.”
Motto: ”Jag strävar efter goda vanor varje dag.”

HBK är  som en  lägereld att samlas 
kring och det är ett samtals ämne

Henrik von Sydow är ambassadör för HBK och en av de drivande bakom nätverket HBK08. 
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Sommarkortet är här!
– ta tåget eller bussen till ditt smultronställe
Res så mycket du vill i Halland 15 juni–15 augusti. Kortet gäller på  
alla bussar, Västtågen, Pågatågen, Krösatågen och Öresundstågen. 

 

Trevlig resa!

SÄLJSTART 1 juni

Läs mer på hallandstrafiken.se/sommar

  
 

 650 kr
RES FRITT I

TVÅ MÅNADER

15/6–15/8



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

23 HBK LIVE

 

HBK | KLUBBKÄNSLA

”Vi ska vara bäst i 
klassen på det vi gör”
AB Oscar Hanson 
VVS är ett av 
 Halmstads äldsta 
och mest välkända 
företag. Det grunda-
des redan 1916 och 
drivs fortfarande 
som ett familjföretag 
i fjärde generationen 
av Oscar Hanson, 
som bär samma 
namn som sin farfars 
far som grundade 
företaget.  
TEXT CHRISTIAN ALBINSSON 
FOTO PATRIK LJUNGMAN

HBK PRESENTERAR OSCAR HANSON VVS

Oscar Hansson blev vd samma år som företaget som är synonymt med hans namn fyllde 100 år. 

OSCAR HANSON VVS har över  
100 års erfarenhet av rör, värme, 
ventilation, kyla och service. Före-
taget omfattas av strax över 100 
medarbetare med en omsättning på 
omkring 170 Mkr.

Allting började med att Oscar 
Hansons farfars far (med samma 
namn) köpte ett konkursbo i Halm-
stad 1916 – en möjlighet som han 
hittade i en annons i tidningen. 
 Resten är, som man brukar säga, 
 historia. 

FÖR ETT ÅR sedan tog Oscar över 
VD:skapet efter sin far. 

– Det var självklart lite nervöst och 
en utmaning att föra arvet vidare, 
kommenterar Oscar som hoppas att 
kunna tillföra företaget nya idéer 
och anpassa företaget till digitalise-
ringen som även VVS-branschen 
 genomgår. 

Fördelen med att vara lokal är att det är beständigt,  
vi vill stå för trygghet och långsiktighet

Med hundraåriga anor är långsik-
tighet en stor del av Oscar Hanson 
VVS:s DNA. Det är alltså fjärde 
 generationen som driver företaget 
och Oscar trycker på att de inte är i 
Halmstad ”ett tag för att gräva guld 
och sedan försvinna”. 

– Fördelen med att vara lokal är 
att det är beständigt, vi vill stå för 
trygghet och långsiktighet. Det finns 
individer bakom som tar ansvar. Vi 
ska vara bäst i klassen på det vi gör, 
men jagar inte omsättning. 

OSCAR SPELADE SJÄLV fotboll i 
BK Astrio, men det blev ganska snart 
golf som gällde för hela slanten. Som 
bäst har Oscar haft 0 i handikapp 
och bolltalangen passade snarare 
bättre på golfbanans gräs än fot-
bollsplanens. 

Oscar Hanson VVS har sponsrat 
HBK så länge Oscar kan minnas. 

– Skylten på arenan har vi haft väl-
digt länge och vi har varit med i Stigs 
vänner sedan det bildades. Farfar 
var HBK:are medan pappa är 
 Halmian. Det var väl någon slags re-
volt. Jag gör också revolt mot mina 
föräldrar genom att jag är HBK:are. 

Vilket är ditt bästa HBK-minne?
– SM-gulden 1997 och 2000 kommer 
jag ihåg väldigt väl, liksom att vi var 
nära guld 2004. Nu i efterhand kan 
jag se det som att det var en väldigt 
bra prestation, även om det var surt 
där och då. 

Vad tror du om dagens HBK?
– Jag hoppas och tror att de klarar 
sig bra. Jag tycker att det är bättre 
förutsättningar än för två år sedan 
då vi ramlade ur. 

Oscar Hanson
Yrke: VD
Ålder: 34 år
Familj: Fru och en son

Om företaget 
AB Oscar Hanson VVS är ett 
välrenommerat företag som 
verkar i olika entreprenad-
former och förebyggande 
tekniskt underhåll samt 
 service inom värme, ventila-
tion, sanitet och kyla. Energi-
optimering är också ett 
 betydande affärsområde. 
Kunderna utgörs av offentliga 
sidan, industrier, byggbolag, 
fastighetsbolag samt privat-
personer.
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Är du byggnadskonstruktör och intresserad  
av att förverkliga hus i Halmstad? 

Sök vår lediga tjänst på ottosson-wolrath.se

Kv Giganten, JANA Fastigheter                            Bild: Fredblads Arkitekter


