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ORDFÖRANDEN HAR ORDET

”Ständig
utveckling är
en förenings
uppgift”

SID 4

Nyförvärvet Johan Oremo
presenterar sig

JAG FUNDERAR IBLAND på vad
som är en förening som Halmstads
BK:s egentliga uppgift. Är det att
representationslagen ska prestera
resultat? Är det att ungdomar ska ha
roligt? Är det för att föra traditionen
vidare? Eller är det för att göra positiva avtryck i samhället?
Det är väl en kombination av allt
det där, skulle jag tro. Såhär har vi
formulerat det i visionsarbetet ”HBK
2020”: ”HBK föder drömmar och
skapar minnen för spelare, medlemmar, supporters, sponsorer och anställda.”
HUVUDPRODUKTEN ÄR FOTBOLL på elitnivå och vi ska erbjuda
attraktiv, modern och underhållande
fotboll. Dessutom handlar det om
att i ungdomsverksamheten erbjuda
möjlighet till utveckling och utbild-

ning för barn och ungdomar med
fokus på fotboll.
Det sista har jag och övriga styrelsen funderat en del på den senaste
tiden – alltså att ”erbjuda möjlighet
till utveckling och utbildning för
barn och ungdomar”. Ordet ”utveckling” är bra och det slår mig att det
kanske är det som bäst sammanfattar en idrottsförenings existensberättigande? Utveckling. Ständig
utveckling.
VI FÖRSÖKER HELA tiden bli bättre
och vassare, både på och utanför
planen. Det är utveckling. Dessutom
har vi ett fostrande och utbildande
uppdrag som leder till utveckling.
Jag vill också tro att vi som elitförening i hög grad dessutom är med
och utvecklar den region vi verkar i.
Det sistnämnda är något som vi vill
satsa mer på.
Jag ska komma tillbaka till det
snart, men jag kan redan nu avslöja
att vi har en helt ny och unik satsning
på gång i HBK, som verkligen ska
göra att vi som förening är med och
utvecklar den region vi verkar i. Det
handlar om ett utbildningskoncept,
så mycket kan jag säga.
NÄR DET GÄLLER den sportsliga
utvecklingen kan jag meddela att vi
inte har gett upp, vi ger aldrig upp.
Tabelläget är prekärt, det vet vi, men
vi satsar på att varje dag bli bättre än
dagen före. Så länge det finns chansen att nå Allsvenskan nästa säsong
tänker vi försöka ta den.
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"Bomba-Berra" blickar tillbaka

22 frågor och svar
med Kosuke Kinoshita
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HBK-dagen
samlade våra
medlemmar
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Frukostklubben ”Before Work”. Här gör vi affärer och lyssnar på inspirerande föreläsare
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Succé med sociala medier
Frida Boisen har utsett till Årets digitala ledare och branschpersonlig-

het. Nu kommer hon till Frukostklubben ”Before Work” och bjuder på sina
absolut bästa tips och strategier för att nå ut i sociala medier. En energifylld föreläsning med virala nycklar till digital succé för dina affärer och
ditt varumärke. Frida är digital chef på Bonnier Tidskrifter, sociala medierexpert i SVT och krönikör på Expressen.

Välkomna att prova på
Frukostklubben 7 september
Med fri entré på Halmstad Arena!
Gäller max 2 pers. per företag och
om du inte besökt oss tidigare.

OM MARKNADSFÖRENINGEN

3
3

Föreläsare i höst
24/5

Robert Wells – Varumärke

15/6

Thomas Petersson på Örjansvall

24/8

Björn Ranelid – After Work på Scandic

7/9

Frida Boisen – Sociala medier

28/9

Johnny Sundin – Framgångsattityder

8/11

Lars Axelsson – Marknadsföring

16/11

Näringslivsdag på Hotel Tylösand

30/11

Angela Ahola – Kommunikation

14/12

Emy Blixt – Entreprenörskap

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

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

Logotyper
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Johan Oremo
Ålder: Blir 31 i oktober
Familj: Fru och tre barn
Intressen: ”Familjen, samt jakt och fiske”

Glädje och jubel!

Nyförvärvet Johan Oremo presenterade sig direkt
med ett långskott i mål i hemmamötet mot
Sundsvall.

”Jag vill avsluta”
Johan Oremo är prestigevärvningen som anslöt till HBK inför
matchen mot Sundsvall hemma. Och han presenterade sig direkt,
som den målskytt han är, med en lobb från mittlinjen.

Bollen damp ner
på mina fötter
och jag lyfte
blicken snabbt
mot målet och
chansade
7 SNABBA FRÅGOR
VILKEN ÄR DIN FAVORITFILM?
– Gladiator.
FAVORITSERIE?
– The Walking Dead eller Game of
Thrones.
VART RESER DU PÅ SEMESTER?
– Senast var jag i Turkiet med familjen.
VAD ÄTER DU HELST?
– Älgfilé, jag jagar en del.
HUR SKULLE DU PLACERA 10 MSEK?
– Jordbruksfastighet och skog.
VÄRVA VEM SOM HELST TILL HBK?
– Det skulle vara kul att spela med
Messi och Ronaldo. Det är två hyfsade
spelare, får man säga.
HAR DU NÅGON FÖREBILD?
– Min fru.

DET VAR SNABBA ryck när Johan
Oremo bestämde sig för HBK. Han
flyttade ner och bodde på hotell under den första tiden. Nu har familjen anslutit och när HBK LIVE pratar med Johan har han och familjen
precis köpt hus i Haverdal.
– Det känns bra och verkar vara
ett trevligt område. Vi har inte så
bra koll ännu, men jag har hört att
Haverdal är trevligt, kommenterar
Oremo.
Trots att övergången gick snabbt
var han redo direkt när domaren
visslade igång hemmamötet med
Sundsvall. Oremo presenterade sig
sig redan i den 27:e minuten med
ett långskott i mål från mittplan.
– Det var ett väldigt skönt mål.
Jag hade koll på att Tommy Naurin
(målvakten i Sundsvall) ofta står
långt ut i straffområdet. Bollen
damp ner på mina fötter och jag
lyfte blicken snabbt mot målet och
chansade.
Det var inte första gången som
Johan Oremo har försökt lobba från
långt håll, men första gången som
det gick vägen.
HUR HAR DEN FÖRSTA TIDEN I
KLUBBEN VARIT?
– Det är ett skönt gäng och jag har
blivit väl omhändertagen. Jag, som
mest har följt HBK på teve, känner
att poängskörden inte riktigt rimmar
med spelet. Det är många poäng
kvar att spela om så jag är inte orolig.

långsiktigt på tiden i HBK, det är
därför som vi har köpt ett hus.

Det är ett
skönt gäng och
jag har blivit väl
omhändertagen
VILKA ÄR DINA INTRYCK AV
LAGET SÅHÄR LÅNGT?
– Det är ett bra lag och det har
sett bra ut i de flesta matcherna
– stundtals väldigt bra, men med
några dippar.
HUR MYCKET VISSTE DU OM
HALMSTAD INNAN DU HAMNADE
HÄR?
– Jag har bara varit här och spelat
tidigare, men visste inte så mycket
om staden. Mitt intryck är att det är
en liten, trevlig och gemytlig stad.
Jag kommer i rätt tid på året har jag
fått förklarat för mig.
VILKA ÄR DE STÖRSTA SKILLNADERNA MELLAN GÄVLE OCH
HALMSTAD?
– Det är två mysiga städer, men
det är lite mer folk i rörelse på sommaren i Halmstad verkar det som.
Det är fler uteserveringar om inte
annat. Vi trivs bra hittills och vi ser

DU ÄR EN AV DE ÄLDRE I LAGET,
KOMMER DU BLI EN ”LAGPAPPA”?
– Jag har rutin och hoppas kunna
bidra med det, mer än så har jag
nog inte funderat.
VILKET INTRYCK HAR DU FÅTT
AV HBK:S TRÄNARE IGOR KRULJ?
– Igor verkar kunnig och bra. Han
är duktig på att sprida energi och
bra på det han gör.
HUR SKULLE DU BESKRIVA DIG
SOM FOTBOLLSSPELARE?
– Det är lättare när andra presenterar dig själv, men jag skulle vilja
säga att jag är en forward som gillar
att vara och hugga i boxen. Jag vill
avsluta!
HAR DU KOLL PÅ HUR MÅNGA
MÅL DU HAR GJORT PÅ ÖRJANS
VALL TIDIGARE?
– Det har blivit några säsonger i
Allsvenskan så jag har faktiskt inte
full koll, men jag har gjort mål här
tidigare det vet jag, även innan tiden
i HBK.
CHRISTIAN ALBINSSON
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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.

#endagpåmovement

VÄNTA INTE
FÖR LÄNGE,
SÖK DIREKT FÖR
EN BEDÖMNING

Bergsgatan 26 • info@capiomovement.se • 035-17 43 15

REA

0:FRI HEMLEVERANS*
ALLA SÄNGAR

UPP TILL 50%

*Gäller vid köp av säng under
sommarREAn 2017 (värde 495:-)

50%

SPARA
10.380:-

SPARA
5.000:-

RABATT

KOMPLETT SÄNGPAKET!
HBK påslakanset

Påslakan och örngott i bomullspercale
150 x 210 cm.

199:(399:-)

Resö kontinentalsäng
180x200 cm inkl.
bäddmadrass exkl. ben.

24.990:-

(29.990:-)

HALMSTAD/STENALYCKAN
Orkangatan 2F
Vardagar 11-19
halmstad@sova.se Lördag
11-16
035-15 82 40
Söndag 11-16
Erbjudandena gäller på Sängvaruhuset SOVA. Reservation för slutförsäljning och eventuella tryckfel.

Family kontinentalsäng 180x200 cm
inkl. bäddmadrass, svängda träben
och gavel

19.990:(30.370:-)
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Prat i kvadrat(en)
med Igor Krulj
EN MER HÄNDELSERIK
fotbollssommar har jag nog
aldrig upplevt. I juni blev
jag uppflyttad och utsedd
till cheftränare och i juli gjorde jag min
första match som coach för Halmstads
BK i Allsvenskan. Som den ur-HBK:are
jag är, känns uppdraget mycket hedrande samtidigt som det är en stor och inspirerande utmaning. Tillsammans ska
vi, ledare och spelare, kämpa och jobba
för att klara oss kvar i högsta serien. För
att lyckas med det krävs det att alla är
med och drar sina strån till stacken.
Min livsfilosofi bygger på demokratiska spelregler. Någon måste
fatta de avgörande besluten,
och det är min uppgift som lagets tränare, men delaktighet
är viktigt och det är som bekant en lagsport vi ägnar oss
åt. ”Laget före jaget” är en paroll som jag skriver under
på. Mitt synsätt och
min uppfostran i
HBK handlar om en
för alla, alla för en.
Man vinner som ett

lag och man förlorar som ett lag.
Samtidigt måste det i fotboll finnas utrymme för individuella prestationer och
artister. Men inte på bekostnad av att
uppgjorda ritningar rasar eller på att
kollektivet brister.
VISSA FÖRÄNDRINGAR I våra arbetsrutiner har skett, även vid sidan om själva
fotbollen. Numera äter truppen gemensam frukost före varje träning. Det bidrar
till ännu bättre sammanhållning och
även en bättre kosthållning. Spelarna turas om att i skiftlag ansvara för att frukosten serveras punktligt och innehåller
rätt ingredienser. Även efterarbetet och
disken sköts av frukostvärdarna. Gemensamma luncher har också bidragit
till ökad samhörighet.
Fotbollen är nummer ett för oss som
jobbar i HBK. Även här sker successiva
förändringar av både struktur och spelsätt. Indikationer är positiva.
I MIN FÖRSTA match som cheftränare
fick vi 1-1 mot Elfsborg. Det var spelmässigt ett fall framåt. Samtliga aktörer
på banan agerade med omdöme och spred

positiva signaler. Vi kommer att utvecklas
som lag även fortsättningsvis, även om
vi ännu kanske inte riktigt hittat den optimala strukturen. Insatsen mot Elfsborg
visade att vi är på rätt väg. 1-1 borta mot
IFK Göteborg var också en värdefull poäng
som förde oss uppåt. I skrivande stund
har vi flera viktiga matcher att blicka
fram emot. Serien har precis vänt och vi
ligger lite längre efter än vad vi hoppats.
Vi har förstärkt truppen med två offensiva
spelare och jag tror och hoppas att det
ska räcka för att klara kontraktet.
VI ÄR REVANSCHSUGNA värre när det
gäller just Sirius, nykomlingar precis
som vi. Vårsäsongens uddamålsförlust
med baklängesmål på tilläggstid i Uppsala var, jämte ”straff-förlusten” hemma
mot Djurgården, 0-1, de bittraste nederlagen i år. Men idag är det historia. Nu
är det positivism och full satsning som
gäller. Prio 1 är att HBK ska spela allsvenskt även 2018. Kom gärna till Örjans
vall – vi behöver ditt stöd!
IGOR KRULJ, CHEFTRÄNARE
/berättat för Kent Johansson, reporter

HBK Dam ångar
på mot serieseger
Relativt nystartade HBK Dam gör sin första säsong
i division 3, men borde det kanske redan vara
division 2? Under uppehållet vann man nämligen
med 5-0 mot det skånska division 2-laget Hörby i
en träningsmatch.
Strålande insatser av HBK Dam.

ARBNORA ROBELI, HBK:S lagkapten, är nöjd med säsongen hittills. Laget leder serien överlägset
och är obesegrade.
– Vi var lite trögstartade och spelade bland annat lika mot Vessigebro, men sedan har det successivt
blivit bättre och vi går såklart för seriesegern. Vinsten mot Hörby gör att
vi blir ännu mer sugna på att gå upp,

konstaterar Arbnora.
Men ju högre upp i seriesystemet,
desto mer krav blir det – fler träningar
och längre resor.
– Vi har en bra nivå nu, men målet
är att bli ett elitlag på sikt, säger Arbnora som har erfarenhet av Elitettan, något som hon är relativt ensam om i nuvarande trupp.
HBK Dam gör alltid många mål

och spelar en publikvänlig fotboll.
Frågan är om Arbnora har några tips
till herrarna som har det lite svårare
med målfabrikationen?
– Motståndet är såklart mycket
lättare för oss. Vi är många som är
med i anfallet, vi anfaller i princip
med hela laget och det hade inte gått
i Allsvenskan, konstaterar hon och
fortsätter med att beskriva HBK

Vi har
en bra
nivå nu

Dam:s spelfilosofi.
– Vi vill rulla bollen på marken
och erövra bollen direkt när vi tappar den. Vi strävar efter att göra mål
i straffområdet, snarare än att skjuta
långt utifrån och vi försöker vara ett
spelande lag. Vi spelar fin fotboll
helt enkelt.
CHRISTIAN ALBINSSON
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Calle Göransson, Ervin Mezei, Kristoffer Fagercrantz, Anders Göransson är gänget bakom Halmstad Hus
och de är HBK:are för hela slanten.

Idylliska Harplinge bjuder på väderkvarn och
fågelkvitter – samtidigt nära centrum.

Såhär ser ritningarna ut på husen i Harplinge som kommer att stå färdiga efter sommaren nästa år.

Kedjehusen i Sofieberg börjar befolkas med familjer lagom till att våren och sommaren står inför dörren.

Det är här, på Föreningsvägen 34 så gott som mitt i Harplinge,
som de nya husen kommer att växa fram!

HalmstadHus
bygger igen!
HalmstadHus är den lokala aktören som framgångsrikt har tagit fram nya hem till Halmstadbor att trivas i, bland annat på Sofieberg. Nu är företaget på gång igen med 16 kedjehus
i idylliska Harplinge med inflyttning nästa år.
Kedjehusen i Harplinge byggs precis
som tidigare i samarbete med NP Nilsson
och Lars Bengtsson&Son Bygg AB. Ett
samarbete som genererar svårslagen
erfarenhet och kunskap.
– Det är tre rutinerade aktörer som
garanterar en trygg affär och ett perfekt
slutresultat, säger Anders Göransson på
HalmstadHus och fortsätter:
– Det är ju livets största affär och då
måste vi se till att kunderna är trygga
genom hela processen. Dessutom är det
kvalitet i allt vi gör, vilket syns på de tio
husen i Sofieberg som är klara nu. Det är
många nöjda familjer som flyttat in och
rullar ut gräset på sina tomter i vårsolen.
Teamet har tagit fram sexton väl

STOLT SPONSOR AV:

STOLT MEDLEM I:

planerade kedjehus som passar perfekt
för unga barnfamiljer som vill flytta
utanför stan men som ändå vill ha kvar
närheten till centrum.
– Vi har ansökt om markanvisning hos
Samhällsbyggnadskontoret om att bygga
i Harplinge, samarbetet oss emellan att
få fram detaljplanen har gått väldigt bra.
Det har tagit lång tid att komma fram dit
vi är nu och det känns väldigt spännande
att lansera detta projekt, kommenterar
Anders.
Harplinge har varit lite eftersatt
när det gäller nybyggnation och det är
väldigt få hus ute till försäljning, vilket ju
i grunden är positivt och får ses som ett

tecken på att de boende trivs.
– Harplinge är ett populärt område.
Yngre familjer och hemvändare flyttar dit
som vill komma utanför stan, nära havet
och naturen. Mäklarna och bankerna
tror verkligen på området och det gör
vi också. Vi är säkra att det är en bra
investering att flytta till Harplinge, både
för plånboken och för själen.
Den 1 maj är det säljstart för det nya
projektet, men det går redan bra att
höra av sig för att anmäla intresse. Det
handlar om 16 kedjehus i varierande
storlek mellan enplans och tvåplans hus.
Byggstart i december och nästa sommar
är det planerat inflyttning.

FÖR MER INFO:
ervin.mezei@halmstadhus.se
035-18 59 80
anders.goransson@halmstadhus.se
035-18 59 89
www.halmstadhus.se
Följ oss även på Facebook
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KOSUKE KINOSHITA, ANFALLARE #20

HBK-Koske
historisk
– Japans allra första
inslag i Allsvenskan
Under årens lopp har spelare från mer än 100 länder medverkat i
Allsvenskan. Bland de mest udda nationaliteterna i sammanhanget
återfinns kvicke HBK-anfallaren Kosuke Kinoshita, historisk i egenskap
av att han är den första japanen i svensk toppfotboll. 22-åringen är född
i huvudstaden Tokyo med en befolkning på i runda tal 35 miljoner människor, betydligt fler än vad som bor i hela Norden. ”Koske”, som han kallas,
har tagit sig från Yokohama FC via provspel i Manchester City samt tyska
SC Freiburg och FC Homburg till Sverige och Halmstads BK. Den långe
asiaten, 190 cm, trivs i sin kustnära miljö och hoppas kunna bidra till att
HBK klättrar i den allsvenska tabellen. I den här ”22-intervjun” berättar
han om varför han valde fotboll istället för baseball, flytten från Japan
till Europa och sin favoritrestaurang i Halmstad.
TEXT KENT JOHANSSON
FOTO ANDERS SÄLLSTRÖM/SÄLLSTRÖM PHOTOGRAPHY
STYLING BARBERS & YOU

1

Varför blev det fotboll
för din del?

– Det var inget som var självskrivet.
Min pappa spelade tidigare baseball
i en klubb i Tokyo och som liten,
fem-sexåring, följde jag ofta med
och tittade på när han tränade och
spelade matcher. Några år senare
väcktes mitt intresse för fotboll och
när pappa kollade urvalet av föreningar, så fanns det betydligt fler
idrottsklubbar inom fotboll än baseball. Dessutom hade jag flera
kompisar som var med i ett lag som
hette Dreams Soccer Club, så jag
hängde med dem och på den vägen

är det. VM-slutspelet 2002 avgjordes
i Japan och Sydkorea och det bidrog
till att allmänt förstärka intresset
för fotboll i mitt hemland.

2

Hade du några idoler
när du var liten?

– Jadå, de europeiska ligorna är populära i Japan. Som skolpjke hade
jag alltid en dröm om att få spela i
en klubb i Europa. Första tiden var
jag målvakt och då var Oliver Kahn,
Tysland, min favorit. Sedan blev jag
utespelare och hade idoler som holländaren Marco van Basten. På senare år det Cristiano Ronaldo som

är både favorit och världens bästa
spelare. Någon tyckte att jag var lik
Ronaldo till utseendet… (skratt).

När jag
var 17 år
provtränade
jag med
Manchester
City

3

Hur var det att växa upp
i en storstad som Tokyo?

– Helt okej. Vet man inget annat,
vänjer man sig vid folkmassor och
trängsel, ljudnivåer och högt tempo.
Alla delar av Tokyo är inte lika hektiska. Jag har haft en fin uppväxt
och har kvar min familj i Tokyo.

4

Har du några syskon?

– Ja, jag har yngre tvillingbröder, som studerar på universitet.

5

Hur trivs du i Halmstad?

6

Hur går det med språket?

– Mycket bra. Det är en vacker stad, med närhet till vatten och
naturområden. Här är tyst och
lugnt. Jag bor i en lägenhet på Söder
och trivs fint.

– Det funkar. Jag har bott i
Europa i fyra år så jag behöver inte
prata japanska. De flesta här och i
laget kan tala engelska och/eller tyska.
Det var smidigt i början när jag kom
hit att Janne Jönsson talade japanska.
Det underlättade, om det var något
speciellt som jag behövde fråga om.
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Sedan jag kom till
Europa har jag blivit
starkare rent fysiskt
men också smartare
rent taktiskt

7

Hur och varför hamnade du egentligen i
Halmstad?

– Tja, det beror på flera saker, dels att
min agent kom med det här erbjudandet, dels att det kändes som en
lockande utmaning, framför allt fotbollsmässigt mässigt, men även utvecklande för mig som person att få
komma till ett helt nytt land. Samma
agent hade även tidigare haft kontakt
med Janne Jönsson, när Daigo Kobayashi, 2009 värvades till Stabaek
(Jönsson var tränare där) och som
bland annat var lyckosam målgörare
i deras Champions League-kval.

8

Vilka klubbar har du
spelat i tidigare?

– När jag var 17 år provtränade jag
med Manchester City, som då tränades av italienaren Mancini. Det var
stort. Året efter flyttade jag från Japan och Yokohama FC till Freiburg
i Tyskland, som då höll till i Bundesliga. Jag spelade med U19-laget och
hade en del skadebekymmer och
gick sedan till FC 08 Homburg, som
inte ligger så långt ifrån Freiburg.
Jag hade turen, när jag flyttade till
Tyskland, att hamna hos en värdfamilj som verkligen har ställt upp
och betytt mycket för mig. Familjen

#20

KOSUKE
KINOSHITA
Smeknamn: Koske
Ålder: 22
Längd/vikt: 190/85
Moderklubb: Yokohama FC
Kommer närmast från: FC 08 Homburg, 2017.
Ursprungligen från Yokohama FC, kom 2013
till SC Freiburg i Tyskland

har också japanskt ursprung och har
blivit som en extra-familj för mig,
även nu när jag bor i Sverige. Under
ledigheten i förra månaden tillbringade jag en del tid hos dem och
hämtade hem kläder och prylar hit till
Halmstad, som blev kvar när jag flyttade hit.

9

Längtar du till Japan?

– Jo, visst händer det att mina
tankar går till familjen där hemma,
och att jag saknar maten hemifrån,
men det är inget jag lider av. Jag har
en positiv inställning till livet och
lätt för att anpassa mig till nya miljöer.
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Vad vet du om
svensk fotboll?

– Jag känner förstås till namn som
Zlatan Ibrahimovic och Henrik Larsson och har fått veta att Fredrik
Ljungberg spelat för HBK. Sverige är
ett framgångsrikt fotbollsland. Allsvenskan håller hög klass, enligt
mitt förmenande.

11

Är det tufft i Allsvenskan?

– Ja, ganska. Sedan jag kom till Europa har jag blivit starkare rent fysiskt men också smartare rent taktiskt. Här tänker man inte lika
individuellt som på andra kontinenter utan jobbar mer som ett kollektiv.

12

Vad har du för mål
med fotbollen?

13

Vad gör du när du inte
jobbar/spelar fotboll?

14

Har du någon favoritrestaurang i stan?

15

Vad har du för favoriträtt?

– Jag vill gärna stanna i Europa och
drömmer om att spela i någon av de
största ligorna. Allsvenskan känns
som en bra språngbräda. Lyckas
man här och gör bra ifrån sig med
lagets bästa för ögonen, då har man
chansen att gå vidare till kanske
Tyskland, Spanien eller någon annan liga. Drömmen vore förstås att
få spela i Premier League.

– Kollar på tv eller umgås och fikar
med lagkompisar. Nikolai Alho
(HBK:s finländska inslag), Andreas
Bengtsson och jag umgås ganska
mycket och brukar fika på stan. Golf
är en sport jag gärna skulle vilja testa.

– Ja, Takenaka, japansk restaurang
på Hantverksgatan, gillar jag. Där
”hänger” jag en hel del. God mat och
trevlig ägare.

– Det beror på dagsformen… Jag
gillar curry och ris men käkar givetvis
också sushi. Det gör alla japaner.

16
17

Favoritfärg?

– Svart, faktiskt.

Favoritmusik?

– Lyssnar på det mesta,
amerikansk pop, typ.

18
19

Vad kör du för bil?

– Volkswagen Passat, svart.

Hur är det med tandvärken?

– Haha, tack, det är bra igen. Jag
hade lite problem med det där i slutet av maj, när jag drabbades av en
inflammation och fick uppsöka
tandläkare tre-fyra gånger. Men det
är bra igen. Det blev en händelserikt
första halvår i Sverige med först problem med arbetstillståndet, sedan
utvisningen mot Jönköping och avstängning, målskytt mot Hammarby
och tandvärk som hindrade mig från
att spela mot Örebro.

20

Ja, hur kändes det
när du skrivit på
kontrakt för HBK i vintras
och det blev struligt med
arbetstillståndet?

– Äsch, det var inget speciellt med
det. Jag hade förstås gärna velat spela tävlingsmatcher direkt och varit
med i Svenska Cupen, men regler är
till för att följas och jag fick lugnt
vänta på att alla tillstånd blev klara.
Mitt kontrakt med HBK sträcker sig
över säsongen 2018.

21

Vad kan du säga om
tränarskiftet?

– Egentligen är det inte så stor skillnad, mer än att Igor (Krulj) är den
som har det operativa ansvaret på
träningsplanen och vid coachningen.

22

Till sist; vad talar
för att HBK spelar i
Allsvenskan även 2018?

– Allt! Vi har kvaliteter och potential
att ligga mycket högre i tabellen. Tyvärr fick vi dålig utdelning på matcherna under våren. Trots att vi spelade
jämnt med flera motståndare blev

Allsvenskan håller
hög
klass

vi poänglösa fem matcher i rad. Jag
tror att vi växer och blir bättre med
tiden. Vi är ett ungt och relativt oerfaret lag. Framtiden talar för HBK,
säger ”Koske” Kinoshita.
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hamngatan

41, halmstad

Thomas Roth, Rebecca Roth och Emil Tönnermark.

W W W.T H O M A S R OT H . S E

hamngatan

41, halmstad

Fabriksförsäljning av
lokalt producerad kyckling.
Öppet fredagar kl. 8.30 – 13.00.
Ring för beställning!
Tel: 0430 – 50430

För mer information
Välkommen in på

www.knaredskyckling.se

Inga tillsatser bara kyckling!
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Matchen HBK–Sundsvall avslutade en fullspäckad HBK-dag och som bekant slutade matchen 2-2.

Uppladdning pågår inför den viktiga matchen mot Norrlands fotbollsstolthet.

HBK-dagen
samlade våra
medlemmar
Den 22 juli arrangerades den årliga HBK-dagen som avslutades
med den allsvenska matchen mellan HBK och Sundsvall. Det blev
en dag som bjöd på aktiviteter för både stora och små.
TEXT DANIEL CEDERLUND FOTO JOAKIM LEIHED
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Vi presenterar
här stolt våra
huvudsponsorer
Hoppborgen samlade barnfamiljer som kunde leka
tillsammans innan matchen började.

”Kids Corner” är en nyhet
inför säsongen. I tältet kan
barnen pyssla och göra sina
egna supporterprylar.

Eftermiddagen bjöd även på musikalisk underhållning utanför
Kvasterian, med A-planen i bakgrunden.

Att spela fotboll via datorn börjar bli nästan lika
populärt som i verkligheten, det arrangeras FIFAturneringar runt om i världen, så även på HBK-dagen.

För de lite äldre genomfördes en quiz
där bara de riktiga kalenderbitarna
kunde skrapa ihop alla rätt.

I souvenirshopen kunde HBK:s medlemmar
fynda från ett extra stort utbud.

Ett extra välbesökt ”Kids Corner” under HBK-dagen.

Legendaren
tillbaka!

Under HBK-dagen märks det verkligen
att Örjans vall är en parkarena med många
trevliga utrymmen, som bland annat lämpar
sig perfekt för lite spontanfotboll.

HBK:arna Simon Silverholt och Alexander
Arvidsson är flitiga FIFA-spelare, Andreas
Bengtsson ser på.
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Målvaktsprofilen
som varit medlem
i ett halvt sekel
Han fyllde 75 år i vintras och har varit medlem i HBK i 50 år. Jan Johannesson
är värd att uppmärksammas av flera skäl. Den gamle stormålvakten, som under
större delen av 1960-talet hade matchtröja nummer 1, kan inte betraktas som
en passiv medlem.
TEXT KENT JOHANSSON FOTO HBK:S JUBILEUMSSKRIFT
Jan Johannesson tillsammans med sina lagkamrater i kvalet till
Allsvenskan 1964.

50 års medlemskap innebär ett
långvarigt förhållande. Jan Johannesson, mer känd som Janne, tillhör den trogna skaran av HBK-anhängare. Han är även medlem i
stödföreningarna HBK-Ringen och
Gamla Bollklubbare.
– HBK betyder mycket för mig, säger han. Det är skönt att känna tillhörighet till en förening. Klubben
har en stor del av mitt hjärta. Först
var jag spelare i många år, gjorde
mer än än 200 matcher i A- och reservlagssammanhang, och sedan
ungdomstränare.
Janne har sett många duktiga
ungdomsspelare passera revy. En
del av dem har blivit fullfjädrade
elitspelare, utlandsproffs och
landslagsmän, andra mindre framgångsrika.
– Alla kan inte lyckas. Alla har inte
samma talang, vilja eller förutsättningar, konstaterar han.
Själv var Janne bara nybliven
tonåring när han började som målvakt i HBK. Redan som 19-åring
debuterade han i A-laget, tog över
efter Rune Magnusson, och spelade åtta matcher under spelåret
1961. Tre år senare var han otvivelaktig förstemålvakt när HBK vann
dåvarande division 2 och kvalade
till Allsvenskan.
– Kvalet fick stor uppmärksamhet,
minns han. Det var vi, Öster, Hammarby och Sundsvall som spelade
om två uppflyttningsplatser. Det
årets kvalserie är den som totalt sett
lockats flest åskådare. När vi mötte
Öster hemma i första kvalmatchen
fanns det mer än 17 000 på läktarna.
Trots att vi ledde med 2-0 vann Öster med 4-2. När vi mötte Sundsvall
låg publiksiffran på 15 000. Tyvärr
räckte vi inte till den gången. Det

blev Hammarby och Sundsvall som
gick upp. Därmed öppnades också
Norrlandsfönstret.
Janne Johannesson var sista utpost även vid seriesegern 1968,
även om det då handlade om mer
blygsamma division 3 (att jämföra
med dagens division 1). HBK upplevde sportsligt sett en djup svacka
under senare delen av 60-talet,
men andra tider skulle komma.
– Vi hade en period med påtaglig
generationsväxling. Många av de
spelare som kom in under slutet av
division 3-epoken var sedan med
och lyfte klubben till de framgångar
som senare ledde till det första SMguldet 1976, påpekar Janne och
nämner namn som ”Svängsta” Larsson och Lennart Ljung, men även
Ingvar Andersson och Roland Fransson med flera.
Bland spelare ur det äldre gardet
som Janne spelat i samma lag som,
kan nämnas Östen Ståhl, Gunnar
Johansson och Olle Ericsson. Förr i
tiden fanns det större förutsättningar att dubblera mellan olika
idrotter. Janne Johannesson var en
av många som spelade både fotboll
och handboll. Janne var en av
HBK:arna som var inbiten
HBP:are, liksom bland andra Bosse
Bergkvist och Janne Olsson (senare
VM-back i fotboll).
– Jag vill påstå att jag hade nytta
av mitt handbollsspelande (utespelare) även som fotbollsmålvakt. Jag
fick en fin spänst och mina utkast i
fotboll räckte bra mycket längre än
till mittlinjen.
Folk som varit med förr jämför
Jannes spelstil med dagens HBKkeeper, Isak Pettersson, som också
är relativt kort i rocken men är

duktig med fötterna, har bra spelsinne och precisa utkast.
1971 lämnade Janne HBK och
började spela för Getinge IF. Olyckligtvis drog han där på sig sitt livs
andra benbrott. Första gången var i
samband med en reservlagsmatch
i HBK mot Örgryte och nu var
olyckan framme i samband med
att Getinge spelade en invigningsmatch på Haverdals då nya fotbollsplan. Janne spelade tre säsonger för Getinge.
– Tyvärr var det några år vid den
tidpunkten som jag inte löste medlemskort hos HBK, annars hade jag
nog haft ett närmare 60-årigt medlemskap vid det här laget, säger han.
Ett halvt sekel är ändå aktningsvärt länge. Janne har verkligen varit hängiven i sitt engagemang för
HBK. 1979 började han som pojkoch ungdomstränare, på uppmaning av då nytillträdde ungdomskonsulenten Micke Kaller.
– Jag trivdes mycket bra som ungdomstränare och fick en fin uppbackning från kansliet och föreningen i stort. En av fördelarna med att
träna ungdomar är deras lojalitet,
det är sällan eller aldrig som de riktigt fotbollsintresserade ungdomarna missar en träning. Och som tränare är det alltid lättare och roligare
att leda träningspass, om man vet
att alla kommer till träningarna…
Som ledare har Janne fått se
många talangfulla förmågor passera revy, antingen vidare upp till
A-laget och större sammanhang,
eller till andra föreningar i lägre
sammanhang.
– Det är alltid roligt att följa ungdomarnas utveckling som fotbollsspelare.

Klubben
har en
stor del
av mitt
hjärta

Janne är fortfarande en trogen supporter.

I egenskap av tränare och ledare
har han rest på åtskilliga turneringar med HBK-lag, bland annat
årskullar som 64/65:or, 67:or och
76/77:or. HBK har genom åren deltagit i och varit speciellt inbjudna
till internationella ungdomsturneringar i länder som Österrike, Tyskland, England, Holland och Norge.
– Jag har bland annat varit med
ungdomslag från HBK som vunnit
mot namnkunniga klubblag som
Tottenham, Everton och Spartak
Moskva.
Idag nöjer sig Janne Johannesson
med att kolla på HBK:s hemmamatcher, där han är en trogen supporter. Tisdagsträffarna med andra
grånade HBK-anhängare är också
högtidsstunder även om han liksom många andra i det sammanhanget saknar tillgången till en
egen klubblokal och inte gillar det
faktum att klassiska Örjans vall
inte längre kan erbjuda bastubad.
Men det är en annan historia.

DETTA ÄR EN ANNONSBILAGA FRÅN HALMSTADS BK

15

HBK LIVE

ÖPPET HUS
på Friskis&Svettis

Fot- och
knäproblem
hos unga idrottare

Gratis träning
för alla v. 35

100 kr

rabatt på fotanalys
Erbjudandet gäller t.o.m
160801. Uppge rabattkoden ”HBK Live”

Vi finns på Slottsmöllan
Ring för bokning på 035-10 18 17

Tidsbokning av analys görs på 035-131256
Vi är specialister på inlägg, skor och ortoser
Lasarettsvägen 2
Halmstad
Ingång från Bergsgatan
Mån - tors: 8.00 - 16.30
Fre: 9.00 - 16.30

Stolt träningspartner till HBK´s A-lag

ortopedteknik

för ett rörligare liv
www.teamolmed.se

VI STÖTTAR

GAMLA BOLLKLUBBARE
– EN KAMRATFÖRENING INOM HBK
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Var vill du sitta?

Det handlar om att hitta rätt läge
Rätt läge för att göra en bra affär, för etablering, för upplevelse och, inte minst, för att komma
i mål. På Halmstads Näringslivs AB gör vi allt för att Halmstad ska utgöra ett guldläge för din
verksamhet. Din positiva upplevelse är med andra ord vår främsta uppgift. Välkommen!
Halmstads Näringslivs AB | halmstadsnaringsliv.se
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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.
Fotnot: Sedan fotot togs har Rebin Asaad, Fredrik Olsson och Alexander Henningsson lämnat HBK. Johan Oremo och Höskuldur Gunnlaugsson har tillkommit.

H E M M A
12 augusti, 16:00 HBK - IK SIRIUS
KÖP BILJETTER PÅ HBK.SE!
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HBK reser med oss –
det kan ni också göra!

HBK reser med oss –
–
det reser
kan ni med
ocksåoss
göra!

det kan ni också göra!
Vi transporterar
även gods!

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

0430-

16 666

Vi transporterar
även gods!

0430 16 666
Ring oss för mer
information eller
om ni vill beställa
transporter.

Klassiskt julbord
i slottsliknande miljö!

Start från den 25 december. Pris: 545 kr/pers.

0430 - Vi utför det mesta inom
16bygg
666
Vi transporterar
även gods!

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

Räkfrossa och spanskt
tema i sommar!

Mors
Räkfrossan dag
startar 7Brunch
juli och pågår till
18
augusti.
Kvällen
startar
kl 18.00
med extra
Bjud ut din älskade mor på något
alldeles
härlig
trubadur
musik.
Kom
och njut ilokaler.
vår
och njut
av lugnet
i våra
fantastiska
vackra
trädgård.
I vår Mors dag Brunch ingår även en dessert

som avslutning. Varmt välkomna!
På onsdagar 12, 19, 26 juli och 2 augusti har
Pris
265 kr/person.
Söndagen
den 28 maj, kl 11-14.
vi grillkvällar
med spanska
matinfluenser
och trubadurmusik, kvällarna startar kl 18.00.

SE MER INFO PÅ
WWW.SVARTAORNSHUSET.SE

SVARTA ÖRNSHUSET
Den Kulinariska Upplevelsen AB

BOKA BORD PÅ TELEFON.
035-103089
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Bomba-Berra gjorde
dubbel succé i HBK
Ingen glömmer en skyttekung. Henrik Bertilsson är en av sju spelare i Halmstads Bollklubb
som vunnit den allsvenska skytteligan. ”Bomba-Berra” blev ett begrepp och ett öknamn i positiv
bemärkelse när den närmast kliniske avslutaren smällde in 18 mål på 19 matcher säsongen 1993.
Henrik gjorde dubbel succé i HBK-tröjan. Genom återkomsten till klubben, efter proffsspel i
Frankrike och sedan Örgryte, blev han en av årtusendets första svenska mästare när HBK tog
SM-guld 2000. Idag jobbar han som försäkringsspecialist på Sparbanken i hemstaden Falkenberg och blir ofta påmind om sin tid som fotbollsstjärna och skyttekung.
TEXT KENT JOHANSSON FOTO BILDBYRÅN

1

Hur hamnade du i HBK?

– Tja, det berodde nog mest på
att Falkenbergs FF vid den tidpunkten,
inför 1992, var nära konkurs och att
Mats Jingblad, tränare vid den tiden
i HBK, behövde en forward. Jag fick
en förfrågan av Stig Nilsson, dåvarande HBK-basen, om jag var beredd
att sparka HBK upp i Allsvenskan
igen. Jag behövde inte många sekunders betänketid och det krävdes
ingen provträning. Jag fick nöjet att
uppleva många fina säsonger i HBK
och har bara positiva saker att säga
om föreningen.

2

Vad kännetecknar en
skyttekung?

– Målsinne och bra lagkamrater är
en förutsättning. Jag var effektiv vid
avslutningarna, men utan leveranser,
passningar från skickliga medspelare, hade jag inte lyckats lika
bra. 1993 omgavs jag av bollduktiga
killar och framspelare som Niclas
Alexandersson, Niklas Gudmundsson och Anders Smith. Ofta lyckades
jag hitta rätt i avslutningen på bara
ett tillslag med fötter eller huvudet.
Hade jag inte haft oturen att bli knäskadad i säsongens 19:e match, hade
jag förmodligen gjort fler än 18 mål.

A-landslaget. Men affären med
spanjorerna sprack och jag hamnade
på sjukhus istället eftersom korsbandet gick av. Det kändes jäkligt
bittert. Man kan ju undra vad som
hänt om jag fått vara frisk, blivit
proffs i Spanien och kanske tagit en
plats i VM-truppen till USA 1994…

4

Men du fick en ny
proffschans?

– Ja, det blev en period i franska FC
Martigues, strax söder om Marseille.
Proffstiden utomlands blev inte riktigt som jag hoppats. Jag gjorde bara
fem mål på 38 matcher och det var
fransmännen inte nöjda med. Inte
jag heller. Det bästa med tiden i
Frankrike var att Jeanette och jag
blev föräldrar för första gången. Efter mindre än ett och ett halvt år
flyttade vi hem till Sverige.

5

När du återvände till
Allsvenskan 1996, varför blev det inte till HBK?

– Örgryte IS hörde av sig samtidigt
som HBK vid den tidpunkten hade
det ganska gott ställt på forwardssidan. Vi flyttade till Göteborg och
jag började en utbildning inom försäkringsbranschen.

6

Vad tänkte du när HBK
hörde av sig och ville värva dig igen, några år senare?

Vi var som en
mardröm för alla
motståndare

3

Knäskadan blev ödesdiger…

– Ja, den kom olägligt, mot IFK Göteborg på Ullevi. Spanska storlaget
Valencia CF:s president och klubbledning fanns på läktarna. Efter
matchen skulle vi träffas på ett hotell och skriva kontrakt. Bara några
veckor tidigare hade jag debuterat i

– Jag blev överlycklig. Det kändes
hedrande. Vi hade ett fantastiskt bra
lag med många vinnarskallar, som
Torbjörn Arvidsson, Micke Svensson
och Petter Hansson. Jag fick ingen
ordinarie plats, Robert Andersson
och Stefan Selakovic var tuffa konkurrenter, men lyckades ändå göra
13 mål 1999 och åtta mål året efteråt,
när vi tog SM-guld. Vi var som en
mardröm för alla motståndare.

7

Vad minns du bäst från
fotbollsåren?

– Det är svårt att rangordna. SMguldet och titeln som skyttekung är

fina minnen. Efter guldåret var det
några av oss äldre som kände en viss
mättnad på elitfotbollen och jag valde att ”varva ner” i Falkenberg. Fast
det blev nästan tvärtom.

8

Vad hände i FFF?

– Jag gjorde bara en säsong
andra rundan i FFF. Det var 2002
och efter en klassisk kvalmatch på
en snöig gräsmatta lyckades vi vända
och vinna med 2-1 och ta oss upp till
Superettan. Daniel Alexandersson
kvitterade och jag nickade in det avgörande målet. Sedan dess har Falkenberg varit med i antingen Superettan eller Allsvenskan. Det är bra
och roligt för halländsk fotboll.

9

Följer du HBK och FFF?

– Jadå, hjärtat klappar starkt
för båda lagen, jag ser de flesta av
HBK:s matcher på tv och Falkenberg
på plats. Visst händer det ibland att
man saknar upplevelserna som elitspelare men var sak har sin tid. Jag
har valt att satsa på en civil karriär
och nöjer mig med att vara åskådare.
Vem vet, kanske kan det längre fram
bli aktuellt med någon form av uppdrag i någon förening.

10

Umgås du med några HBK:are från den
aktiva tiden?

– Ja vi är ett gäng, med respektive
fruar, som brukar träffas någon gång
om året. Det är Fredrik Andersson,
Håkan Svensson och Mattias Hed.
Då blir det många sköna kommentarer och glada skratt.

11

Henrik Bertilsson är en av sju spelare i Halmstads Bollklubb
som vunnit den allsvenska skytteligan. Här tillsammans med
Stig Nilsson, som tog honom till Halmstads BK.

Vad gör du annars?

– Jobbar som försäkringsspecialist på Falkenbergs Sparbank,
med bland annat pensions- och livförsäkringar åt företagare. För ungefär
sex år sedan flyttade vi från Skogstorp till Näset i Falkenberg där vi
byggde ett eget hus. På fritiden spelar jag gärna golf. Det är en härlig avkoppling, säger HBK-ikonen.

Jag fick en förfrågan av
Stig Nilsson, dåvarande
HBK-basen, om jag var
beredd att sparka HBK
upp i Allsvenskan igen

Henrik
Bertilsson
Smeknamn: Bomba-Berra
Född: 1969
Familj: Jeanette samt barnen Filip och Alicia
Bor: Näset, Falkenberg
Yrke: Försäkringsspecialist på Falkenbergs Sparbank
Klubbar genom åren: Gånghester SK (puttespelare), Stafsinge IF (1977-86), Falkenbergs FF
(1987-1991), Halmstads BK (1992-1994), FC Martigues (1994-95), Örgryte IS (1996-98), HBK (19992001), Falkenberg (2002), Varbergs GIF (2003),
Arvidstorps IK (2004)
HBK: 97 allsvenska matcher/48 mål
Meriter: 1 SM-guld, Lilla silvret 1999, allsvensk
skyttekung 1993, 1 A-landskamp
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Barbershop med rakning,
klippning, skäggvård och trimning.
Välkommen!

Följ med på en unik golfresa till Skottland

Spela de klassiska linksbanorna med ett riktigt proffs. Först lite linksträning och
sedan spel på härliga linksbanor med avslutning på Carnoustie. Fredrik kommer
vara vår värd på resan så missa inte chansen att följa med. Boka in dig redan
idag!

En pärla vid Atlantkusten
Quinta da Marinha

Golfanläggning vid charmiga Cascais 4 nätter i dubbelrum inkl frukost, fri golf*

Pris fr 3 495 kr

Prisvärt i Polen, Sierra Resort

Fin modern golfanläggning, 2 nätter i dubbelrum inkl
frukost, 1 middag, 2 dagsgreenfee*

Pris fr 2 550 kr

*Flyg tillkommer

Golfa vid tyska rivieran, Golfresidenz

Prisvärd golfanläggning i Timmendorfer Strand, 3 nätter
i dubbelrum,frukost, 2 middagar, 2 greenfee, hyrvagn

Pris fr 2 650 kr

tel 035 356 81
info@golfjoy.se
www.golfjoy.se

Live no4 GOLF 108x78 2017.indd 1

Lilla Torg, Klostergatan 12, Halmstad
Tel: 035 - 18 45 69 | www.barbers-you.com | instagram: barbersandyou
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Bygg&Anläggning • Industri&Lager • Miljö&Avfall • Hem&Trädgård
Bra på mycket! 035 17 18 19 • eliaexpress.se
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HBK:S SPORTKONTOR – MÖT ALICE MIDBRATT OCH MARC BRANDIN

”Här finns så
mycket kärlek till
fotbollen”
Alice Midbratt och Marc Brandin är två nya
ansikten på HBK-kontoret – och de kan inte
tänka sig en bättre arbetsplats.
– Det är helt fantastiskt att få jobba inom
fotbollsvärlden. Det finns så mycket HBKhjärta och så många entusiaster som brinner
för klubben. Känslan att vi gör det här tillsammans är helt oslagbar, säger Alice.
TEXT MONICA FORSBERG FOTO JOAKIM LEIHED

SOM EVENTKOORDINATOR PÅ
HBK har har Alice Midbratt hand
om alla evenemang kopplade till
matcherna.
– Jag styr upp allt som händer utanför fotbollsplanen, till exempel i
kids corner och på vår aktivitetsyta,
där företag och föreningar kan visa
upp sig i samband med matcherna,
berättar Alice.
Uppvisningsmatcherna i halvlek,
där 7-åringar från olika Halmstadlag
får chansen att spela på Örjans vall,
är ett annat exempel. Dessutom har
hon hållit i trådarna inför Halmstads Laxacup, som i år drog rekordmånga lag.
ALICE JOBBAR MYCKET tillsammans med Marc Brandin, som är
kommunikatör på HBK och ansvarig
för klubbens kundregister. Inför varje
hemmamatch lägger de upp en strategisk plan för vad som ska hända
före, under och efter matchen.
– Jag är ansvarig för kommunikationen och Alice för det praktiska.
Det är såklart jätteviktigt att det
stämmer överens, säger Marc, som
hade praktiserat och jobbat på HBK
mer eller mindre i ett års tid, när han
blev anställd i maj.
HAN HAR BLAND annat hand om
klubbens kommunikation på hbk.se
och i sociala medier.
– Det här är exakt det jobbet jag
hoppades på när jag sökte utbild-

Marc Brandin
Ålder: 24
Familj: Mamma, pappa, tvillingbror och sambon Kerstin
Gör: CRM-ansvarig och kommunikatör på HBK
Utbildning: YH-utbildning
i sportmarknadsföring i
Helsingborg
Intressen: ”Fotboll, fotboll,
fotboll och musik”

Jag är ansvarig för
kommunikationen
och Alice för det
praktiska
ningen till sportmarknadsförare,
säger Marc, som kom till Halmstad
för att gå på fotbollsgymnasium för
åtta år sedan.
– Jag är uppvuxen i Burseryd i
Småland. Men min morfar var ett
stort HBK-fan och han tog med mig
på allsvensk fotboll på Örjans vall.
Det var häftigt när man var 8-9 år och
proffsdrömmarna fortfarande levde.
Fotbollen upptar fortfarande den
mesta tiden i Marcs liv. När han inte
jobbar, spelar han i herrlaget hemma i Burseryds IF (division 4) eller
kollar på fotboll på tv.
MARC OCH ALICE är överens om
att det är speciellt att jobba för en fotbollsklubb – på många sätt.
– Det är ju inget åtta till fem-jobb
direkt. Det funkar inte när det är så
mycket ideella krafter inblandade och
vi är alltid med på matcherna, men
det är en fantastiskt kul och en trevlig
miljö att jobba i, här finns så mycket
kärlek till fotbollen, säger Alice.

Alice Midbratt
Ålder: 21
Familj: Mamma, pappa, lillebror
och sambon Pontus
Gör: Eventkoordinator på HBK
Utbildning: Studerar Event management på Campus Varberg
Intressen: ”Jag är väldigt social
och älskar att ha vänner och
familj omkring mig”

Två nya ansikten på HBK-kontoret – Marc Brandin och Alice Midbratt.
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Välj appen eller Resekortet!
Vi på Hallandstrafiken vill göra det lätt och enkelt för dig att resa. Med vår mobilapp har du en
egen biljettautomat i fickan och du kan enkelt söka din resa och få reseförslag. Du får alltid 10 procent
rabatt när du köper mobilbiljett inom Halland. Väljer du istället att köpa Resekortet och laddar det med
reskassa ger vi dig 20 procent rabatt på all buss och tågtrafik i Hallandstrafikens regi.
Läs mer om fördelarna och möjligheterna med mobilappen eller
Resekortet på hallandstrafiken.se
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HBK PRESENTERAR ELIAEXPRESS


Håkan Nilsson, verksamhetschef på EliaExpress.

”Idrotten är viktig för hela stan”
EliaExpress är ett Halmstadföretag med anor. Idag, 20 år efter att Halmstad
Express och Bröderna Eliassons Åkeri slogs ihop, erbjuder Eliaexpress alla typer
av transporttjänster – oavsett om det gäller att lasta mycket eller lyfta tungt.
TEXT MONICA FORSBERG FOTO JOAKIM LEIHED

– PÅ ÅKERISIDAN HAR vi mycket
uppdrag för industriföretag, bland
annat transporterar vi järnpulver för
Höganäsverken, som är vår största
kund. Vi kör också bygg- och anläggningstransporter. Dessutom utför vi
industriflyttning och tunghantering, berättar Håkan Nilsson, verksamhetschef.
Lagerhotellet, där företag kan
hyra in sig, är en annan viktig del i
verksamheten och på Kistinge har
EliaExpress en anläggning för sortering av byggavfall.
– Vi har också en egen verkstad
där vi reparerar och lackerar alla
Stena Metalls containrar, de kommer hit från i stort sett hela Sverige.
FÖRETAGET BESTÅR AV 39 delägare, som alla är aktiva åkare eller maskinförare, och omkring 55
anställda. Fordonsparken innehåller 75 lastbilar och ett 40-tal
entreprenadmaskiner. Att EliaExpress ägs av medarbetare i företaget, har många fördelar.
– Det ger ett stort engagemang,

– Det byggs mycket i länet och är
mycket på gång framöver, så sysselsättningen är god och det ser
positivt ut ett par år framåt.

Mitt blåa hjärta
hoppas så klart
på framgång
under hösten
våra ägare kommer ofta med idéer
och synpunkter på hur vi kan utveckla verksamheten.
MAJORITETEN AV KUNDERNA
är företag inom industri, bygg och
avfallshantering, men EliaExpress
utför mycket jobb även åt privatpersoner.
– Vi levererar material som matjord, grus och makadam i storsäck
och vår anläggningsavdelning kan
hjälpa privatkunder med plattsättning och trädgårdsplanering.
Bolaget omsätter cirka 135 Mkr
och framtiden ser ljus ut.

VARFÖR SPONSRAR NI HBK?
– Det är roligt att ha ett lag på elitnivå i Halmstad och idrotten är
viktig för hela stan, inte minst för
att barn och ungdomar ska ha en
meningsfull sysselsättning och ha
möjlighet att göra det de tycker är
roligt. Det är många som jobbar
ideellt inom ungdomsidrotten, så
det känns bra att kunna bidra, säger Håkan, som själv följt HBK sedan barnsben.
– Jag flyttade hit från Örebro när
jag var 11 år och började gå på fotboll med mina grannar. Sedan dess
har HBK varit laget närmast hjärtat.
HUR TROR DU ATT DET GÅR
FÖR HBK I ÅR?
– Mitt blåa hjärta hoppas så klart
på framgång under hösten, så att
de kan stanna kvar i allsvenskan
av egen kraft och slipper kvala.

Håkan Nilsson
Yrke: Verksamhetschef
Ålder: 61 år
Intressen: Bilar, motorsport,
fotboll och resor till lite varmare länder

EliaExpress
EliaExpress är ett modernt
tjänsteföretag som erbjuder
kostnadseffektiva transportoch logistiktjänster inom områdena Bygg & Anläggning,
Entreprenad, Miljö & Avfall,
Industri & Lager samt Tunghantering. Företagets huvudsakliga marknadsområde är
Halmstad med omnejd, men
man trafikerar hela landet
och kör även utomlands.
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