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ORDFÖRANDEN HAR ORDET

Från talanger
till stjärnor
DET ÄR EN spännande tid att vara
ordförande i HBK just nu. Det bubblar underifrån och det ser bättre ut
än någonsin när det gäller vår akademi. Till detta har vi vårt framgångsrika damlag som har lyckats
vinna serien för andra året i rad. Det
är också spännande, om än utmanande, att inte veta serietillhörigheten nästa säsong. Vi drömmer om
och hoppas fortfarande på Allsvenskan, men i styrelserummet planeras
det förstås för två olika scenarier.
GRUNDEN ÄR DOCK samma i båda
scenarierna – vi bygger underifrån
och vi gör det med talangfulla spelare som har potentialen att gå från
talanger till stjärnor. Det är ett väldigt stimulerande arbete att få vara
en del av. HBK ska hjälpa till att föda
drömmar och vara ett verktyg för att
realisera dem och ta sin karriär så
långt det är möjligt.

EN NYCKEL I detta arbete är rekryteringen av tränaren Igor Krulj. Han
var relativt oprövad när han kom till
oss och bara 28 år gammal. Men för
oss spelar ålder inte så stor roll – det
handlar snarare om ambitionen,
värderingarna och drivet. I Igor får
vi en modern tränare som passar det
nya HBK. Vi får en individ som är
väldigt adaptiv och modern i sitt sätt
att se på ledarskap och fotboll. Vi
har en inkluderande och positiv miljö på Örjans vall, samtidigt som det
ställs höga krav. Vi är ändå en proffsklubb som drivs av resultat, det får
vi inte glömma trots att många spelare inte ens har gått ut gymnasiet.

SID 4
Långsiktig satsning på
tränartalangen Igor Krulj

SID 8
HEMMASPELAREN

SID 21
Lie – en av HBK:s mest meriterade

22 frågor och svar
med Alexander Berntsson

IGOR FINNS NÄRA spelarna och
han vågar utmana. Han klarar även
av att jobba i den nya digitala verkligheten och är snabb med att lära
sig nya saker och ta nya intryck. Kort
sagt, det är en spännande rekrytering och han kommer att vara en
viktig kugge i arbetet med att nå
våra mål och vår vision.
DEN NÄRMASTE TIDEN kommer
definiera vår serietillhörighet kommande säsong. Oavsett om det blir
Allsvenskan eller Superettan kommer vi att satsa, om än mer balanserat om det handlar om landets näst
högsta serie. Vi kommer alltid att
satsa på ett sätt som inte äventyrar
klubbens existens och det är inte så
att vi kan luta oss tillbaka bara för
att vi har sålt en spelare till Premier
League.
Jag tackar alla supporters som
stöttar oss i vardagen, det är för er
som vi kämpar!
// TONY KARLSSON,
ORDFÖRANDE I HALMSTADS BK

SID 12
Förhandsfavoriten avgjorde
i padelturneringen
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JUL MED EXTRA ALLT

Att Tylösand och julstämning går ihop som
skinka och senap vet du kanske redan. Och
i år vågar vi lova ännu mer dignande bord med
härlagade läckerheter, mer mys, mer skratt,
mer show, mer musik – kort sagt, mer jul.
Läs mer på tylosand.se/jul
TYLOSAND.SE · 035-333 05 · #HOTELTYLOSAND
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Långsiktig satsning
med Igor Krulj
Året började i Tvååker och efter bara några månader var Igor Krulj längst
fram vid sidlinjen i Allsvenskan. En häftig resa och HBK har valt att satsa
på ett långsiktigt kontrakt med tränartalangen.
MED SINA 28 år var Igor Krulj den
yngste tränaren på elitnivå i svensk fotboll när han kontrakterades som assisterande tränare bakom Janne
Jönsson. För övrigt var han lika gammal som en viss Roy Hodgson när denne en gång tog över HBK på 70-talet.
– Jag är jäkligt stolt och det känns
som en mycket spännande utmaning, konstaterar Igor. Den främsta
känslan är stolthet och ära. Jag känner mycket för staden Halmstad och
för klubben, fortsätter han som själv
aldrig lyckades ta en A-lagsplats som
spelare i HBK. Istället hamnade han
i Ängelholm och karriären inbegrep
även spel i Halmia, SV Wilhemshaven (Regionalliga Nord, tyska fjärdeligan) och till slut Qviding.
SÅ HÄR KOMMENTERAR HBK:s
ordförande Tony Karlsson det faktum att en enig styrelse beslutade
om ett tvåårskontrakt med Igor.
– Satsningen på en ung och modern tränare ligger helt i linje med

Jag fokuserar
på individerna
och sätter ihop
de individuella
egenskaperna
till ett
lag

vårt framtidsarbete i ”HBK 2020”. Vi
ska vara den främsta talangfabriken
för ledare och spelare i landet. I det
arbetet tror vi stenhårt på Igor och
han har redan visat att han kan utveckla spelare, se exempelvis på vad
som har hänt med Gabriel Gudmundsson och Jonathan Svedberg
under den senaste tiden, konstaterar
Tony Karlsson och tillägger att styrelsen gärna ville hitta en lösning på
lång sikt för att skapa största möjliga
arbetsro. En förutsättning är också
att Igor tar nästa steg i den formella
utbildning som krävs för huvudtränarskap i elitfotbollen, ett arbete
som påbörjas under januari månad.
– Jag känner att jag utvecklas varje
dag, konstaterar Igor. Men jag har
samma fötter som jag står på och
samma idéer som tidigare. Det har
varit en bra utveckling hittills, men
det finns mycket kvar. Yrket har förändrats en hel del de senaste åren
och det gäller att hänga med och förhoppningsvis ligga före utvecklingen.

Vilka områden ser du att du
behöver bli bättre på?
– Allting egentligen, men jag vill utvecklas som ledare, både på det individuella planet och när det gäller
att bygga lag. Det gäller att inte
glömma bort det mänskliga perspektivet i den resultatfokuserade
värld som elitfotboll är.
Vad inspireras du av?
– I det korta perspektivet handlar
det om människor som jag jobbar
med. Fotboll kan spelas på väldigt
många olika sätt och är mångsidigt.
I det längre perspektivet kan jag inspireras av föreläsningar och bloggar på nätet, exempelvis finns det en
”guru” inom träningsmetodik som
heter Marcelo Bielsa. Han är spännande att ta intryck av. Det gäller
dock att skapa sig sin egen identitet.
Hur skulle du beskriva din
identitet?
– Jag är en tränare som försöker krä-

ma ut varenda droppe och procent
ur alla spelare. Jag fokuserar på individerna och sätter ihop de individuella egenskaperna till ett lag.
Vad har varit svårast som tränare
i Allsvenskan?
– Det har varit att ta poäng – poängskörden är det som vi har varit
mindre nöjda med. Det är dock tydligt att våra unga spelare har tagit
stora kliv i sin utveckling, det kommer att vara bra för HBK ur ett långsiktigt perspektiv.
Vad har varit det roligaste
hittills?
– Det är såklart 6-1-vinsten mot Jönköping, men att få komma till Örjans
vall varje dag är roligt – det är ingen
klyscha, det menar jag verkligen. Jag
vill hela tiden vidare till nästa mål
och strävar efter att representera
HBK på bästa sätt.
CHRISTIAN ALBINSSON
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E T T S T O R T TAC K T I L L A L L A S P O N S O R E R
S O M B J Ö D P U B L I K E N PÅ F R I E N T R É T I L L

H E M M A M ATC H E N
H B K - I F K N O R R KÖ P I N G
LÖRDAGEN 23 SEPTEMBER
AB KG NILSSONS CEMENTGJUTERI | ADVANIA | ADVOKAT STELLAN ELMGREN | AF BYGG SYD
AHLSELL SVERIGE AB | AM BLOODSTOCK | ALBANY INTERNATIONAL | ALMÉN COSMETICS
ANNA-KATTIS DELIKATESSER & CATERING | B.B.S STÅL & METALLER | BAKER TILLY | BENDT BIL
BENGTENS FASTIGHETS AB | BEWICO | BORNYR AB | BRAVIDA | BR-MONTAGESERVICE
BRÖDERNA HÅKANSSONS RÖR AB | BYAX | BYGG SJÖGREN | BYGGSYSTEM DIREKT SVERIGE AB
CELANDERS MÅLERI | CHARKUTERIFABRIKEN | CITYWEB | CWS BOCO | DIALECT | DIN BAGARE
DÄCK-IN AB I HALMSTAD | EAB | EKETÅNGA FÖRVALTNING | EKMANS TRÄDGÅRDSMILJÖ AB
ENTERGATE | EVRY | FEM HJÄRTAN FASTIGHETER | FLYGSTADENS BILTVÄTT | FRIGOVENT INNEKLIMAT AB
FÖRSÄKRINGSMÄKLARNA VÄST | GERDMANS | GN TRANSPORT | GS BYGGVAROR GULLBRANNA AB
HALLANDS
HAMNAR
|
HALLANDSPOSTEN
|
HALMSTAD BILLACKERING & KAROSSERI AB
HALMSTAD KYLTEKNIK | HALMSTADHUS | HALMSTADS NÄRINGSLIV | HBR REKLAM | HEDIN BIL
HH BYGG DIN MILJÖ | HUMAN DIRECTION | HVP-GRUPPEN | I C KYL & VÄRMESERVICE AB
INDUSTRI-MEKANO AB | INFOPRINT I HALMSTAD | INTERSPORT | J F SVENSSONS BEGRAVNINGSBYRÅ
JAKOBSSON TRÅDGNISTTEKNIK AB SMÅLANDSSTENAR | JÄRNGRINDEN | JÖRGEN JOHNSSON BYGG
KINNARPS KONTORSLEVERANTÖREN I HALLAND AB | KORVPOJKARNA | LIDHULTS KÖK | LK BUSS
LÖFBERGS LILA | MADDISON KONSULT | MBM HALMSTAD AB | MIO | MIX MEGAPOL
MOBILRADIOSERVICE AB | MONTANIA | MOTORHALLAND | MWM | NATIONAL GUMMI | NCC
NYHEMS PLÅT AB | OCAY | OFFICE | OH MY | PREFAB PRENAD | PRINTOGRAFEN | RIKSBYGGEN
RAYMONDS SCHAKT | RODOLFO | RUTGERS ÅKERI I HARPLINGE AB | SALONG FORM HUD & SPA
SANDBLADS ELEKTRISKA | SCANDIC | SEB | SERNEKE | SLÄTTÅKRA TRÄDGÅRD | SNICKARTEAMET
SPORTSON | STOBY MÅLERI | SÄKRA | SÄLLSTRÖM PHOTOGRAPHY | SÖDRA HALLANDS KRAFT
TEAMOLMED | T L MÅNSSON´S AB | THE BULLS | TOMS | TYLÖ | VARMFÖRZINKNING
VILLASERVICE ELDSBERGA HB | VÅRGÅRDAHUS HALMSTAD - VILLASÄLJARNA AB
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Prat i kvadrat(en)
med Igor Krulj
ALLSVENSKAN GÅR MOT
sin avslutning. Vi som älskar HBK och som kämpar
för klubben, i såväl medgång som motgång, upplever onekligen
en omtumlande säsong. Resultaten i tävlingsmatcherna har inte blivit de förväntade. Orsakerna till det är många. Men
så länge det finns liv, så finns det hopp.
Fyra matcher återstår och vi ska kämpa
ända in i kaklet!
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VM-kvalslutet har vi kvar att möta i tur
och ordning IFK Göteborg hemma, Örebro borta, Eskilstuna hemma och Hammarby borta.
IFK GÖTEBORG ÄR en lika klassisk
som tuff motståndare. ”Änglarna” har
ärligt talat inte heller rosat marknaden
i år. När vi möttes på Ullevi i somras, blev
det 1-1 sedan vi lyckats kvittera genom
Sead Haksabanovic. Det var för övrigt
min andra match som cheftränare i HBK.
Sead, bara 18 år och numera i Premier
League-klubben West Ham, är en föregångare och ett utmärkt exempel på de
unga spelare som kontinuerligt kommer
fram i de stora sammanhangen, efter att
ha fostrats i HBK:s egen fotbollsakademi. Ungdomssatsningen och den omvittnat duktiga talangutvecklingen är ett
föredöme i svensk fotboll och HBK:s källa till en ljusnande framtid.
VI HAR I år Allsvenskans yngsta trupp
med en medelålder på cirka 23 år. I de
två senaste hemmamatcherna, Kalmar
(1-1) och Norrköping (2-1), hade vi, sett
över en tioårsperiod, den svenska topp-

seriens näst yngsta respektive näst näst
yngsta startelva. Ändå lyckades vi ta fyra
av sex möjliga poäng.
I MÖTET MED Norrköping hade vi vid
avspark inte mindre än sex egna killar
på planen och ytterligare två som fick
göra allsvensk debut: Isak Pettersson,
Alexander Berntsson, Marcus Johansson, Andreas Bengtsson, Jonathan Svedberg och Gabriel Gudmundsson respektive Rasmus Wiedesheim-Paul och Oscar
Petersson. HBK har som klubb och talangutvecklare all anledning att känna
stolthet, även om det den här säsongen
inneburit en resultatmässigt blygsam tabellplacering. U21- och U19-lagens prestationer borgar också för att ytterligare
talanger kommer att kliva fram och ta
steget upp till eliten.
Med tålamod och fortsatt kontinuitet
kan Halmstads BK blicka fram mot en
spännande framtid – hur än årets sluttabell ser ut.

IGOR KRULJ, CHEFTRÄNARE
/berättat för Kent Johansson, reporter

HBK bygger ungt på lång sikt
Strategin är tydlig – HBK
bygger framtida framgång
genom unga talanger som
ska få rätt förutsättningar för
att utvecklas i Halmstad.
DET HAR VARIT påtagligt på flera håll
redan i år att strategin är rätt. HBK är inte
klubben som kan värva in storstjärnor.
Det passar HBK mycket bättre att vara en
klubb som utvecklar och förädlar talanger. Det har varit en häftig utveckling
redan i år, där förstås Sead Haksabanovic
är det mest talande exemplet. En annan
del i strategin är att erbjuda långa kontrakt till de spelare som klubben verkligen
tror på.
– Det handlar om kontinuitet och arbetsro, vilket också är anledningen till att
vi vill knyta upp Igor Krulj på lång sikt och
ge honom och truppen förutsättningarna

att lyckas kommande säsong, oavsett om
det blir Allsvenskan eller Superettan, konstaterar Tony Karlsson, ordförande i HBK.
– Igor är en ung och modern tränare
som har örat mot marken. Det passar
HBK perfekt och rimmar med vår antagna
strategi. Vi vill, från styrelsens håll, ge
tränargänget och truppen mycket tid att
förbereda nästa säsong på ett optimalt
sätt. Därför är vi tidigare ute än förr om
åren med att sätta truppen, fortsätter han.
I SAMMA KLASS på Sannarpsgymnasiet
går ynglingarna Jonathan Svedberg, Gabriel Gudmundsson och Oscar Petersson
som också nyligen har skrivit kontrakt
med HBK. Alla tre talangfulla spelare som
har – eller håller på – att blomma ut. Som
alla vet har deras fjärde klasskompis Sead
Haksabanovic lämnat för West Ham och
hans framfart har sporrat de andra tre.
– Han bevisar att det är möjligt, konsta-

terar Oscar Petersson precis när bläcket
har torkat på treårskontraktet.
En trupp innehåller normalt sett mellan 22-24 spelare och i skrivandets stund
är 19 av dem klara. Talangerna Isak Harrysson, 16 år, Isac Larsson, 16 år, Emil Tot
Wikström, 18 år, Rasmus Wiedeshelm
Paul, 18 år, har även de erbjudits kontrakt
med A-truppen.
– Att man heter ”Isak” känns som ett
kriterium för att få kontrakt i HBK, skojar
Tony Karlsson.
DET ÄR FYRA spelare som alla har framtiden för sig och Igor Krulj är nöjd.
– Detta är helt i linje med hur vi ska
arbeta. Vi ska vara Sveriges bästa miljö för
talanger att utvecklas i och det är stimulerande att arbeta med unga och motiverade spelare som verkligen vill framåt,
konstaterar han.
CHRISTIAN ALBINSSON

Oscar Petersson
är en av HBK:s
unga talanger.
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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.

VÄNTA INTE
FÖR LÄNGE,
SÖK DIREKT FÖR
EN BEDÖMNING

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

%OLI¸UVWPHGQ\D3ROR

3ULVIU§QNU 
%LOO§QIU§QNUP§QDG 
%U¦QVOHI¸UEUXNQLQJEODQGDGN¸UQLQJȐONP&2ȭXWVO¦SSȐJNP *¦OOHUWLOORFKPHG 9RONVZDJHQ%LOO§QP§QNRQWDQWUHVWVNXOGU¸UOLJU¦QWDEDVHUDGS§9:)6EDVU¦QWD HIIU¦QWDDXJXVWL 0LOM¸NODVV(XUR9LUHVHUYHUDURVVI¸U
HYHQWXHOOD¦QGULQJDURFKDYYLNHOVHU%LOHQS§ELOGHQ¦UH[WUDXWUXVWDG

HALMSTAD
Stationsgatan 74, Tel. 035-180 700
Måndag-Fredag: 9 -18, Lördag: 10 -14

www.motorhalland.se
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ALEXANDER BERNTSSON, BACK #26

"Berra" ännu
ett bevis på
HBK:s talangutveckling
HBK har inte bara Allsvenskans yngsta spelartrupp. Klubben har
också flest egna produkter av alla lag i storserien. Alexander Berntsson,
21, är en av flera ”hemvävda” aktörer i dagens Halmstads BK. Mittbacken
tillhör klubbens omtalade 96:or och är ännu ett exempel på spelare som
fått sin fotbollsfostran i föreningens ungdomssektion och sedan klivit in
i rampljuset. Redan som 18-åring debuterade han i Allsvenskan. I förra
hemmamatchen, mot Norrköping, nickade han in sitt livs första mål i
högsta serien. Privat är han en ganska blyg och ödmjuk kille som lystrar
till smeknamnet ”Berra”. Han hoppas kunna hänga med i toppfotbollen i
ytterligare tio år. Visste ni förresten att Alexanders första sommarjobb
var som vaktmästare på Mjellby konstgård? När han liten grabb ville han
bli antingen polis eller lastbilschaufför. Facit blev; fotbollsproffs!
TEXT KENT JOHANSSON
FOTO ANDERS SÄLLSTRÖM/SÄLLSTRÖM PHOTOGRAPHY
STYLING BARBERS & YOU

1

Vad minns du från din
allsvenska debut?

– Vi mötte Helsingborgs IF på Olympia, 2014, och vann med 4-1. Jag
blev inbytt i typ den 90:e minuten,
ersatte Mikael Boman, och hann väl
röra bollen en eller högst två gånger
före slutsignalen. Men det kändes
stort att få göra debut, en pojkdröm
som gick i uppfyllelse.

2

Har du alltid spelat i
HBK?

– Ja, det får man väl ändå säga, även
jag gjorde min allra första match i
IF Centerns tröja. Då var jag sex år.

4

Vi vann mot Alets IK med 5-3 och
jag gjorde tre mål av målen. Året
därpå gick jag över till HBK.

3

Vem var din första fotbollsidol?

– Ronaldinho, brassen som förr spelade för Barcelona. På den tiden var
han nästan i en klass för sig i den
internationella toppfotbollen. Jag hade
en väggaffisch med honom i mitt
rum. Första matchtröjan jag fick,
som liten, var med Roberto Baggios
namn på ryggen. Fast det är Manchester United som är mitt favoritlag,
bredvid HBK.

Jag
hade
ganska
tidigt
som mål
att försöka bli
allsvensk
spelare

Har du provat på andra
sporter än fotboll?

– Jadå, jag har lirat pingis med
HBTK och handboll med HBP. Men
ganska tidigt tyckte jag att fotbollen
var roligast.

5

Bästa minnena från
knatte- och pojklagsåren i HBK?
– Vi hade ett gott gäng med fin sammanhållning, både spelare och föräldrar höll ihop och åkte på matcher
och turneringar. Min pappa, Håkan
Berntsson, tillhörde tränarstaben
tillsammans med Ulf Runesson,

Lennart Brodersen och Leif Svensson. Vi var ganska framgångsrika,
vann oftast DM och även turneringar som Laxacupen och framför allt
Nörhalne Cup på Jylland. Jag minns
speciellt ett år när vi slog Hammarby i semifinalen, 1-0, och sedan
vann finalen mot Odense med 3-1.
”Bajen” och Odense var det året bäst
i sina respektive åldersklasser i Sverige och Danmark.

6

Vad hade du för lagkamrater?

– Vi var ganska hyfsade allihop,
men de som blivit mest namnkun-
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Det är för HBK hjärtat
klappar starkast och
är det hemmamatch
känner man stödet
från kompisar och
familjemedlemmar
på läktarplats

niga som seniorer är väl Valmir Berisha (nu i Ålesund), Tim Erlandsson (AFC United) och Eric Smith
(IFK Norrköping).

7

När blev du mittback?

– Det blev jag som 15-åring.
Innan dess var jag oftast mittfältare.
Peter Åberg blev vid den tidpunkten
vår tränare och han flyttade ner mig
i backlinjen. Jag var även back i Hallandslaget och under Elitpojklägret,
där han och Roger Bengtsson var ledare. Det var Peter som gav mig
smeknamnet ”Berra”, kopplat till
mitt efternamn.

8

Vilka tränare har betytt
mest för din utveckling
som fotbollsspelare?

– Jag har haft förmånen att ha
många duktiga tränare och ledare.
Mats Jingblad tränade oss när jag
kom med i U19-laget och var en bra
läromästare. Han fick mig att börja
hitta rätt när det gällde positionsspelet. Jens Gustafson är också en
skicklig tränare och var den som lyfte upp mig till A-lagstruppen.
– När jag pluggade på gymnasiet,
Aspero, fotboll och ekonomi, hade
jag Jimmy Karlsson som instruktör.
Fotbollen har alltid haft en central

#26

roll i mitt liv och jag hade ganska tidigt som mål att försöka bli allsvensk spelare.

ALEXANDER
BERNTSSON

9

Ålder: 21
Längd/vikt: 194/86
Plats i laget: Mittback
Moderklubb: Halmstad BK
Civilstånd: Singel, pappa heter Håkan
(förﬂutet i bland annat IS Halmia, division 2),
mamma Susanne och storasyster Mikaela

– Ja, kanske är det så att man känner
starkare för HBK än om man hade
spelat för en annan förening. Jag har
ju trots allt varit i klubben sedan jag
fyllde sju år och tillbringat stora delar av mitt liv på Sannarp och/eller
Örjans vall. Det är för HBK hjärtat
klappar starkast och är det hemma-

Är det extra ansvarsfullt att spela i HBK när
det samtidigt är ens moderklubb?

DETTA ÄR EN ANNONSBILAGA FRÅN HALMSTADS BK
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match känner man stödet från kompisar och familjemedlemmar på läktarplats. I början var det mer nervöst
att spela hemma än borta men så är
det inte längre.
– Periodvis har jag åkt in och ut ur
startelvan. Målet är alltid att finnas
med på planen. I höstas gick det riktigt bra ett tag. Kvalmatcherna och
vinsten mot HIF, när jag och Mathisen spelade ihop som mittbackar är
fortfarande karriärens höjdpunkt.

10

Vilken är din styrka
på planen?

– Jag har bra spelförståelse, är orädd
och hyfsad i luftrummet. Det finns
fortfarande flera detaljer att förbättra.

11

Har du drabbats av
några skador?

– Under en U17-match mot Malmö
FF fick jag näsbenet krossat. Det var
inte speciellt muntert och jag fick
genomgå två operationer och därefter spela med ansiktsmask. Ett tag
direkt efteråt kände man sig lite
skraj i nick- och luftduellerna, men
den rädslan finns inte kvar. Jag försöker alltid ge 100 procent, och lite
till… Det sägs att farsan var likadan
när han spelade. Fast jag vet inte om
det stämmer…

12

Vad ville du bli när
du var liten?

– Fotbollsproffs var förstås drömmen, men jag kunde också tänka
mig att bli polis eller lastbilschaufför, som min pappa var på den tiden.
– Under gymnasietiden fick jag
under ett av sommarloven ett feriearbete som vaktmästare på Mjellby
konstgård. Det var annorlunda men
inte riktigt min grej. Av tre veckor
kunde jag bara jobba två eftersom
jag tvingades operera näsbenet och
en period var tvungen att bära ett
nät framför ansiktet (se fråga ovan).

13

Vad gör du när du
inte spelar/tränar
fotboll?
– Hänger med kompisar, tar det
lugnt och kanske kollar på tv. Linus
Eriksson och Ben Khotdet är två
kompisar utanför fotbollen som jag
umgås mycket med. Vi har ett gemensamt intresse för snabba bilar.
Bland lagkompisarna i HBK umgås
jag ganska ofta med Marcus Mathisen men även andra i truppen.

14

Vem sitter du bredvid i bussen till
bortamatcherna?
– Jag har fått en plats vid bordet näst
längst bak där jag sitter och brukar
snacka med eller kolla på Premier
League-matcher med Jesper Westerberg.

15

Vilken är din favoritserie?

16

Favoritmusik och
favoritfilm?

– Power på CMore har jag kollat på.

– Gillar främst rap och hiphop. Ken-

drick Lamar är en favorit. ”En oväntad vänskap”, tycker jag är en rolig
och fin film.

17

Favoritmatställe i
Halmstad?

– Kycklingpastan på Pizzeria Venezia är god.

18

Du har egen lägenhet
i stan. Är du duktig
på att tvätta och laga mat?
– Sådär… Lyckligtvis bor syrran ganska
nära och vi brukar hjälpas åt. Hon
hjälper mig med en del praktiska detaljer, medan jag går ut och rastar
hennes hund, en amstaff som heter
Alison. En win win-situation, skulle
man kunna säga.

19

Hur ser du på HBKsäsongen så här

långt?

– Man kan inte beskylla oss för att
ha haft tur. Det kanske vi inte heller
har förtjänat, men antalet uddamålsförluster är väldigt många. Vi
har haft en hel del otur med skador
och av skilda orsaker haft en hög
omsättning på spelarsidan och även
ett tränarbyte.
– Förra hemmamatchen var bra.
Då kämpade vi verkligen som ett lag
och jag hade lyckan att få nicka 1-0, mitt
första i Allsvenskan. Det kändes gött.

20

Hur går det mot
IFK Göteborg?

– Jag hoppas att vi mäktar med att ge

Jag
älskar
att spela
fotboll
och
hoppas
kunna
hålla på
i åtminstone tio
år till

dem en tuff omgång och att publiken ska få se en fartfylld match. Min
andra allsvenska match från start
var mot IFK Göteborg, 2015, och då
klarade vi 1-1. Min debut från start
skedde mot Örebro SK hemma, 2-2.

21

Om du blev utlandsproffs, vilken liga
skulle du föredra?
– Den italienska. Jag gillar deras spelsätt. Kina låter också intressant, men
kanske inte förrän i slutet av karriären.

22

Hur länge får vi se
dig i fotbollens högre sammanhang?
– Jag älskar att spela fotboll och hoppas kunna hålla på i åtminstone tio år till.
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DUO/FAMILJ
10 % rabatt
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Soﬁa Arvidsson vann ﬁnalen i par med Lennie Berggren från IMAB. De spelade mot Glenn Silverholt från HBK och Henric Jönsson, som arbetar på Addecco

Förhandsfavoriten vann
HBK:s padelturnering
Nätverket Stigs vänner är HBK:s sammanslutning av sponsorer
som träffas regelbundet i olika sammanhang. Ofta handlar det om
sociala aktiviteter, men det idrottas även en hel del, bland annat
den årliga sponsorfotbollen samt en ny aktivitet – padel.
TEXT CHRISTIAN ALBINSSON

DEN 8:E SEPTEMBER arrangerades
Stigs vänners turnering i padel på
Halmstad Padelcenter, den påkostade anläggningen vid Sannarpsskolan.
– Många i nätverket spelar och det
är en trevlig form där alla kan vara
med och spela – du behöver inte
vara Jörgen Persson eller Sofia Arvidsson som är med i landslaget, berättar Per ”Texas” Johansson som
ansvarade för turneringen.
TURNERINGEN FÖLJDE principen
”Americano” som innebär att man
byter spelare varje omgång. Det
innebär nya medspelare och mot-

ståndare varje omgång, vilket förstås främjar nätverkandet.
– Sofia imponerade genom att gå
till final. Jag trodde att hon skulle
hålla igen lite eftersom vi spelade på
skoj, men så var det inte, säger ”Texas”
med glimten i ögat.
I FINALEN SPELADE Sofia Arvidsson med Lennie Berggren från IMAB
och de vann över Glenn Silverholt
från HBK och Henric Jönsson som
arbetar på Adecco.
– Nu ska Glenn höftopereras,
så det var väl priset som han fick
betala för finalplatsen, skojar
”Texas".

...det är
en trevlig form
där alla
kan vara
med och
spela.
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Vi presenterar
här stolt våra
huvudsponsorer
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Futsal utgör
föreningens nya
innelag!
Halmstads Bollklubbs fotbollsfamilj har fått tillökning. Genom en
sammanslagning kommer HBK inom kort att debutera i futsal, på
division 1-nivå. Målsättningen är att även inom futsal ta en plats i den högsta
nationella serien, kallad SFL. HBK:s nya ”innelag” inleder seriespelet med
hemmamatch mot Fågelfors den 4 november kl 13.30.
TEXT KENT JOHANSSON

HBK BLIR DEN femte etablerade
allsvenska klubben som även väljer
att satsa på futsal, en variant av fotboll som spelas inomhus, på mindre
spelyta, med färre spelare och med
mindre boll än den traditionella.
– IFK Göteborg, Djurgården, Hammarby och Örebro SK är andra allsvenska föreningar som har futsal i
sin verksamhet, säger Per Lunnebjer, tränare för HBK Futsal.
HBK:S ENTRÉ I sammanhanget
möjliggörs av att Halmstad FK, som
startades 2012, läggs ner och går upp
i HBK.
– Vi ser det här som en fantastisk
möjlighet att utveckla futsal som
sport och att kunna göra det i HBK:s
regi, med samma matchdräkt och
klubbmärke, bidrar till att stärka
våra chanser att så småningom förhoppningsvis ta oss upp i högsta divisionen, säger Per.
HBK FORTSÄTTER ALLTSÅ att utvidga sin verksamhet på alla nivåer
och i olika sammanhang. Under senare år har man startat verksamheter med flick- och damfotboll samt

för funktionshindrade. Futsal blir
ytterligare en del i HBK.
– Det känns mycket spännande,
tycker Susanne Nilsson, klubbchef i
HBK. Vi vill hålla oss i framkant när
det gäller föreningsutveckling,
öka bredden och göra att fler blir
involverade i fotbollen och Halmstads BK.
GENOM ATT HBK och Halmstad FK
gått ihop, inom ramen för HBK, vidgar man sina vyer. På sikt hoppas
man kunna bli ett lokalt alternativ
även för ungdomar och damer som
vill spela futsal.
– Det här kan beskrivas som en
win win-situation, där vi under gemensam flagga kan bidra till att popularisera och förbättra futsalen, säger
Per Lunnebjer. Nu siktar vi uppåt,
målet är att nå SFL, Svenska Futsalligan, men eftersom sporten växer
så snabbt och det ständigt kommer
nya lag och utövare, är konkurrensen knivskarp och svårbedömd.
HBK INLEDER I division 1 som är
den näst högsta nivån. Premiären
spelas mot småländska Fågelfors i

Vi ser
det här
som en
fantastisk
möjlighet att
utveckla
futsal
som
sport

HBK får ett nytt innelag. Futsal är från och med den här hösten nytt på programmet
för Halmstads Bollklubb. Här ses Susanne Nilsson, klubbchef, tillsammans med tränarna Markus Hulander, till vänster, och Per Lunnebjer.

Hallägrahallen, lördagen den 4 november med första avspark kl 13.30.
Serien består av sex lag där vinnaren
får kvalspela om en plats i SFL.
– Det är svårt att göra en bedömning av vad vi konkurrensmässigt
står jämfört med motståndarna,
men jag tror och hoppas att vi ska
ha möjlighet att kunna hävda oss
bra, säger huvudtränaren Per Lunnebjer och hans assisterande,
Markus Hulander.

Futsal
Futsal är en variant av fotboll
som spelas på en mindre spelyta
med färre utespelare än det
som normalt sett upplevs på
Örjans vall. Ordet kan översättas
med inomhusfotboll, men är inte
synonymt. Efter att sporten
ﬁck egna officiella regler (av
Fifa) blev futsal en egen variant
av fotboll med bollens storlek
som den största skillnaden.
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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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Växtrelaterad smärta behöver inte betyda att våra
ungdomar ska sluta idrotta
Ont i hälar eller knän gör att många ungdomar slutar idrotta – oftast helt i
onödan. För mot tillväxtrelaterad smärta finns i dag effektiva behandlingar
och hjälpmedel, något som sällan idrottsledare och föräldrar vet om. Det
känner Anders Martinsen, ortopedingenjör vid TeamOlmed i Halmstad, en
viss frustration över.
– Visst sprids kunskapen om detta men alldeles för långsamt. Jag hade själv sådana
problem i min ungdom så jag vet vad det handlar om. På den tiden visste man i
stort sett ingenting om tillväxtrelaterad smärta. Det gör vi i dag och det ﬁnns hjälp
att få, säger Anders Martinsen. Och om föräldrar och ungdomar kände till att
smärtan går att lindra och är övergående tror jag att betydligt färre skulle lägga av
med idrott, säger han.
Anders Martinsen understryker att han talar om tillväxtrelaterade problem.
Ungdomar kan också ramla olyckligt under en match med exempelvis en
korsbandsskada i knäet som följd. Men då måste en ortopedklinik kopplas in.
Tillväxtrelaterad smärta, som är Anders Martinsens specialitet, beror oftast på
Severs skada och Schlatters sjukdom (knäont). Att sådana diagnoser är mindre
kända bland allmänheten beror inte på att de är ovanliga.
– En studie bland idrottande 14-åringar visade att närmare hälften av dem
någon gång avstått från träning på grund av Severs skada,
säger Anders Martinsen.
Varför uppstår då denna typ av smärta hos idrottande ungdomar? Det enkla svaret är kombinationen av att växa snabbt och
träna hårt. Så här fungerar det. När man växer blir skelettet längre. Tillväxten sker i vissa zoner. Tillväxtzonerna i till exempel
lårbenet är lokaliserade till varje ände, alltså upptill och nertill. Det är också där många muskler fäster.
– När ungdomar tränar hårt blir musklerna först inte längre utan kortare och tjockare. Påfrestningen kan då bli kraftig på
tillväxtzoner och muskelfästen, något som gör att man får ont, förklarar Anders Martinsen.
Med tiden, när tillväxten avstannar, anpassar sig musklernas längd till skelettet. Då brukar smärtan försvinna. För vissa
ungdomar är problemen relativt snabbt övergående. För andra kan det dröja ﬂera år. Oavsett vilket gäller det att lindra smärtan
under denna övergångsperiod.
Han betonar att det är viktigt att göra en ordentlig utredning, särskilt när det gäller fötter och knän. Lösningarna kan sedan se
olika ut. Vid exempelvis Schlatter används en kombination av rätt aggressiv stretching och fotinlägg.
Mycket har hänt på hjälpmedelssidan på senare år. Det fanns en tid när man tog fotavtryck för att gipsa individuella inlägg.
Numera används i högre grad olika varianter av standardinlägg. De är billigare och du behöver inte göra nya när du växer
säger Anders Martinsen. Standardinläggen som TeamOlmed provar ut är dock inte desamma som ﬁnns att köpa på
sportvaruhusen.
- Vi kikar på tre komponenter när vi väljer inlägg: hälkudde, hålfot och vinkelförändring. Våra inlägg kan även fungera
förebyggande, till exempel mot benhinneinﬂammation. Utredningen visar vad som är bäst just för dig. Viktigast är att man kan
hjälp ungdomarna, så att de inte slutar med sin idrott. Det går inte alltid att helt ta bort tillväxtrelaterad smärta men det går
alltid att göra något.

Välkommen till TeamOlmed! Hos oss behöver du ingen remiss.

butik

TeamOlmed, Lasarettsvägen 2,
Halmstad (Ingång från Bergsgatan)
035-13 12 56,
Mån-tor 08:00-16:30, Fre 09:00-16:30,
www.teamolmedbutik.se
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Succépremiär för
HBK:s nattfotboll
I fredags hade HBK:s nattfotboll nypremiär på Andersberg.
Intresset var stort och runt 40 personer var med och lirade.
– En otrolig premiärkväll, säger Johan Lind, ansvarig för projektet.
TEXT POVEL ARWIDSON

VARJE FREDAGSKVÄLL EN tid
framöver bjuder HBK in till spontanfotboll på Andersberg, där barn och
ungdomar får umgås och spela fotboll.
Projektet startades när HBK märkte att det fanns för lite aktiviteter för
ungdomar, i synnerhet på helgkvällar när de flesta fritidsgårdar har
stängt.
– Då ville vi göra det vi är bra på,
nämligen spela och lära ut fotboll.
Och vad kan vara bättre än att spela
fotboll en fredagskväll? Det är viktigt för oss att inte bara vara en fotbollsklubb, utan också en medspelare i samhället. Vi vill ge tillbaka till
ungdomarna i kommunen, säger
Johan.

DÄRFÖR HÅLLS OCKSÅ fotbollen
under den tiden på veckan när det
annars är mest brottslighet på stan.
Genom att locka ungdomarna att
spela fotboll hoppas klubben att skadegörelser och våldsamheter på sikt
kan minska. På andra orter där liknande projekt arrangerats har just
den effekten varit påtaglig.
OCH I FREDAGS var det alltså storstilad premiär i idrottshallen på Andersbergsskolan, när hela 40 personer deltog i miniturneringen. Bland
de spelande hittade vi också två representanter från HBK:s damlag,
Arbnora Robeli och Ellie Nielsen.
– Succé! Det var fantastisk stäm-

ning, och en otrolig premiärkväll.
Känslan är att vi kommer vara ännu
fler nästa gång, och att det bara
kommer att växa, säger Johan Lind.
ÄVEN OM FOTBOLLEN så klart är i
fokus så lyfter klubben också fram
att alla är välkomna att komma dit
och bara hänga, och ta del av glädjen
och gemenskapen som finns på plats.
Och även om projektet riktat sig till
ungdomar i åldern 13-23, gör det inte
så mycket om man är några år äldre
eller yngre.
Förutom fotboll bjuds det dessutom på fika under kvällen, och när
turneringen är färdigspelad blir det
prisutdelning.

Det var
fantastisk
stämning,
och en
otrolig
premiärkväll

NU KÖR DE alltså på, varje fredag
fram till jul, då det blir ett litet uppehåll. Nattfotbollen är ett långsiktigt projekt som kommer rulla under
lång tid framöver.
– Vi hoppas kunna skapa gemenskap, och att ungdomarna lär känna
varandra och skaffar nya vänner.
Även att få dem att aktivera sig
fysiskt är viktigt. Sedan såklart
också att de kan få upp ögonen för
fotboll, och kanske börjar spela
organiserat. Om det är i HBK, eller
i någon annan klubb spelar ingen
roll. Men om ungdomar börjar
aktivera sig mer i föreningslivet har
vi fått en positiv effekt, säger Johan
Lind.
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VI STÖTTAR

GAMLA BOLLKLUBBARE
ARE
– EN KAMRATFÖRENING INOM HBK
K

DETTA ÄR EN ANNONS FRÅN BENDT BIL

Den familjära bilhandlaren
Det expansiva företaget Bendt Bil är välkända i Halmstad med omnejd, bland annat genom att deras logga ofta pryder
ungdomars träningströjor från olika idrottslag. Företaget kan även stoltsera med Sveriges största utbud av bilar.

BENDT BIL PRISADES nyligen av
BMW eftersom företaget nådde
högst marknadsandel på BMW
i Sverige under det gångna året.
Utöver det tyska märket säljer
Bendt Bil även MINI, Hyundai,
Opel, Opel transportbilar och
Isuzu under parollen ”Möjligheternas bilaffär”. Bakom framgången ligger ett hårt arbete från
medarbetarna, menar Viktor
Johansson som är delägare och

försäljningsansvarig.
– Våra ledord är yrkesstolthet
och glädje, något som samtliga i
personalen jobbar med dagligen för
att ge varje kund bästa upplevelsen när de besöker oss,
säger han.
BENDT BIL HAR nästan 600
bilar till salu på nätet och det
är ständigt nya bilar på gång.
Det är flest av alla bilhandlare i

Sverige på Blocket. Men det är
inte bara bilförsäljning som ryms
inom Bendt Bil utandet är ett
fullserviceföretag som innefattar
verkstad, däckhotell, lackering
med mera.
– Vi har allt för billivet genom hela kedjan. Våra kunder
behöver bara ha en kontakt och
det vet vi uppskattas. Det blir
smidigare, helt enkelt, kommenterar Viktor.

BENDT BIL SYNS mycket genom
att företaget stöttar ungdomsidrotten i regionen.
– Det är Halmstads framtid och
därför är det kul att kunna hjälpa
de duktiga föreningar som finns
här. Det är även en stolthet för
våra medarbetare att många ungdomar går runt med vår logga på
sina träningströjor, konstaterar
Viktor som själv har ett förflutet
som elithandbollsspelare i Drott.

KRISTINEHEDSVÄGEN 13, 302 44 HALMSTAD • 035- 10 40 50 • WWW.BENDTBIL.SE
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SENIORTRUPPEN

Övre raden från vänster: Nikolai Alho, Höskuldur Gunnlaugsson, Oscar Petersson, Adnan Kojic, Gabriel Gudmundsson, Tryggvi Hrafn Haraldsson,
Jonathan Svedberg och Pontus Silfwer.
Mellersta raden från vänster: Simon Bakkioui, Alexander Arvidsson, Andreas Bengtsson, Alexander Ruud Tveter, Damir Hadrovic, Kosuke Kinoshita,
Aboubakar Keita, Johan Oremo, Marcus Mathisen och Sven Karlsson.
Nedre raden från vänster: Marcus Johansson, Fredrik Liverstam, Billy Magnusson, Isak Pettersson, Igor Krulj, Malkolm Nilsson, Andreas Jankevics,
Jesper Westerberg och Alexander Berntsson.

K L A S S I K E R N
1 4 OKTO B ER , 1 4 :0 0 H B K - I F K G ÖT E B O R G
KÖP BILJETTER PÅ HBK.SE!
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Mathias Stare, Dennis Roth, Conny Thornberg, Eva Ljung, Annette Rane, Evelina Johansson,
Soﬁe Rane, Heléne Thornberg, Lars Rane och Erling Miles.

Vi på Fastighetsbyrån
utför kostnadsfri värdering
av er bostad.
Stora Torg, Halmstad 035-21 81 45

GODASTE KAFFET
FINNS PÅ JOBBET

Trygga säljare och köpare ger lönsamma affärer

Den största affären i livet!

#bostadco

Vi finns lite överallt där det passar
med inspiration för att hitta hem,
oavsett om man ska flytta eller inte. I
vår blogg skriver vi om hemlängtan,
inredning och bostäder.
www.bostadco.com

blogg

Har du börjat fundera på att köpa bostad? Vill
du känna gräs mellan tårna eller kanske öppna
dörrarna till en inglasad balkong?

Vi gör vad vi kan för att underlätta för dig när
du vill eller måste tänka på annat. Innan, under
och efter försäljningen.

Vägen till drömbostaden kan kännas lång
och trasslig. Tankarna är många och blandas
med magkänsla och nerver, särskilt när man
befinner sig mitt i en budgivning och priset
skenar iväg. Vi vet hur det känns. Dels för delar
upplevelsen med våra köpare hela dagarna,
dels för att vi varit där själva.

Det är inte alltid lätt att veta i vilken ordning
man ska ta allting. Ska man sälja först eller
köpa först? Ska jag renovera före försäljning?
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 är
trygg i att dina val passar just för dig. Vi hjälper
dig genom besiktningar, lånelöften, pantbrev
och bostadsdrömmar.

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.
Vilken situation du än befinner dig i och vilka
skäl du än har, så kan det kännas tryggt att veta
att vi troligen har erfarenheter av din situation.

Vi på Bostad&Co tar oss tid för dina frågor,
Och vårt engagemang slutar inte i att du flyttat
in i ditt nya hem, utan fortsätter genom livet när
du behöver råd och hjälp i dina bostadsfrågor.

Du hittar oss i bl a i HBKs nätverk eller på Storgatan 25 - bostadco.se - 035 710 95 00
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”Lie” en av HBK:s
mest meriterade
Från division 2-spel till Allsvenskan, svensk mästare med HBK, proffs i tyska
Schalke 04 och VM-spelare i Argentina – på mindre än tre år! Ingen kan
påstå annat än att Lennart ”Lie” Larsson gjorde kometkarriär på fotbollsplanen. Lie inledde en ny epok i HBK och hade stor del i det historiska
SM-guldet 1976 som följdes av proffs- och landslagsspel med VM-turneringen
1978 som höjdpunkten under karriären. Skador blev ödesdigra och satte
ett alldeles för tidigt stopp för fotbollsbanan. Efter de framgångsrika åren
som mittfältsstjärna av internationellt snitt, har Lie arbetat som konsult
och ägnat sig åt fastighetsaffärer. Idag är han nybliven pensionär.

Lennart "Lie"
Larsson
Född: 1953
Familj: Singel
Bor: Villa i Görvik,
Halmstad
Klubbar: IFK Malmö,
Hässleholms IF,
Halmstads BK,
Schalke 04 och
HBK

TEXT KENT JOHANSSON

1

Hur hamnade du i HBK?

– Det är en ganska lång historia. Jag är född i Stockholm men
uppvuxen på Lorensborg vid Pildammsparken i Malmö. Min första
klubb var Stella IF men som pojklagsspelare hamnade jag i IFK Malmö och fick debutera i A-laget som
17-åring.
På grund av studier, jag utbildade
mig till slöjdlärare, flyttade jag till
Hässleholm och där blev det division 2-spel med Hässleholms IF. Det
gick ganska bra, mina tekniska kunskaper utvecklades där, och efter
rekommendationer av Bertil Andersson, som tidigare värvats från
Hässleholm till Halmstad, kom jag i
kontakt med Stig Nilsson i HBK och
blev spelklar inför säsongen 1976.

2

Kunde du ana vilken
succé det skulle bli?

– Nä, men Roy (Hodgson) var ny
som tränare och gjorde underverk
med ett manskap som året innan var
nära att åka ur Allsvenskan. Alla
pusselbitar föll på plats, han formade ett lag där varje spelare visste vilken position och vilka uppgifter
man hade på planen. Jag kom direkt
in i gänget och tog en ordinarie plats
på höger mittfält. En drömposition
för mig, som var löpstark, genombrottsvillig och en hyfsad avslutare
både med fötterna och huvudet. Vi
fick ihop det väldigt bra, allihop.
Guldet blev ett lyft för klubben och
hela staden!

3

Vad minns du mest från
tiden i HBK?

– Det är många minnen, både fina
och mindre roliga. Att tvingas sluta
på grund av skada är inte kul. Men
glädjestunderna var desto fler.
Vi spelade en vägvinnande fotboll
och gjorde många minnesvärda
resor. Det var mina insatser på
klubbnivå som väckte uppmärksamhet och gjorde mig till utlandsproffs, landslagsman och VMspelare.

4

Hur var tiden i Bundesliga och Schalke 04?

– Omtumlande. Schalke 04 var på
den tiden Bundesligas kanske mest
skandalomsusade klubb. Under mina
1,5 år hade vi tre olika tränare och två
presidenter. På den tiden fanns det få
eller inga proffsagenter alls och jag
skötte själv mina förhandlingar. Jag
minns att deras president presenterade
mitt övergångsbelopp med siffror
som han skrev ner på en servett! Men
jag var nöjd med mitt avtal även om
det långt ifrån handlade om samma
summor som dagens utlandsproffs.
Jag gjorde något av en drömdebut,
mot Hertha Berlin, där jag nickade
in bollen i mål redan efter fyra minuters spel, vilket också blev matchavgörande. En gång avgjorde jag ett
derby mot Köln inför 65 000 åskådare, en fullträff med pannan som
utsågs till Veckans mål i Bundesliga.
– Livet som proffs i Tyskland var
tufft och kravfullt. Som skadad var
man inte värd ett uns. Jag drabbades
av dubbelt magbråck och kunde under en period inte göra mig själv
rättvisa på planen. Det var jobbigt
att hamna utanför laget. Men så blev
det landskamp, jag hade varit med i
blågult ett tag, och vi vann, ironiskt nog
mot just Västtyskland, med 3-1 på
Råsunda. Jag gjorde två mål och var
inblandad även i det tredje och fick
stora rubriker. Ingen tysk sportjournalist förstod hur Schalke 04:s tränare
kunde hålla ”Larsson” utanför sitt
lag. Jag fick något av personlig upprättelse och samma år spelade jag
för Sverige i VM-slutspelet i Argentina, där vi fick 1-1 mot Brasilien (Lie
hade en nick i ribban) men tyvärr
inte gick vidare från gruppspelet.

5

Meriter: 26 A-landskamper, VM-spelare
1978, SM-guldmedaljör med HBK
1976, ingick även
i guldlaget 1979,
103 allsvenska
matcher

Varför återvände du till
HBK?

– Jag blev fri från mitt kontrakt med
Schalke ett år i förväg med full ersättning. Olyckligtvis placerades jag
aldrig på den officiella transferlistan
över tillgängliga spelare. Därför kom
jag aldrig ut i Europa igen trots att

Vi spelade
vägvinnande
fotboll
och
gjorde
många
minnesvärda
resor

det senare visade sig funnits intresse hos klubbar som Valencia, Anderlecht och till och med i Kina. Det var
nära att jag hamnat i Metz i Frankrike 1981, alla signaturer på ett treårskontrakt var underskrivna, men
tyvärr hamnade jag snett med ena
foten under sista träningen inför avresan. Jag hamnade på operationsbordet vilket fick fransmännen att
riva kontraktet. Det kändes tungt.

6

Men du spelade med
HBK bägge guldåren,
1976 och 1979?

– Jag kom tillbaka till Halmstad
sommaren -79, men hade en del skadeproblem och spelade inte tillräckligt många matcher för att få medalj.

7

Vad fick dig att avsluta
fotbollskarriären?

– Det var skadorna. I en bortamatch
mot Hammarby, 1982, kraschade höger
knä, korsbandet och ledbandet rök all
världens väg. Jag var 29 år men kände att det var färdigspelat. Jag orkade inte ta mig tillbaka på toppnivå
och hade heller inget mer att bevisa.

8

Var det aldrig aktuellt
att varva ner i lägre
sammanhang eller bli tränare?

– Nej, jag har aldrig känt den lockelsen.
Jag hade höga krav på mig själv som
spelare, skulle nog inte fått samma
respons från de aktiva och därför
svårt att fungera i rollen som tränare.

9

Vad har du gjort efter
fotbollskarriären?

– Jag har arbetat som konsult i mer
än 30 år, sålt reklam, framför allt

bussreklam, och utvecklat system på
bussar för bästa möjliga exponering
och marknadsföring åt företag.
Pengarna jag fick som utlandsproffs
investerade jag bland annat i en del
fastigheter som har gett god avkastning. Som mest hade jag tio hyresfastigheter runt om i staden. Nu är
jag nybliven pensionär, har lämnat
reklambranschen och avyttrat de
flesta fastigheterna. Jag tänker njuta av att vara ledig och resa en del.
Jag har ett stort intresse för resor
och golf.

10

Följer du dagens
HBK?

– Inte speciellt intensivt. Jag ser
några hemmamatcher varje säsong,
men tycker att den inhemska fotbollen i allmänhet har förändrats till
det sämre. Det är för destruktivt, för
mycket sidleds- och bakåtpassningar. Jag efterlyser en både rakare och
enklare spelstil, men givetvis klappar mitt hjärta särskilt starkt för
HBK och jag följer även Schalke 04
med extra stort intresse.

11

Umgås du med några
från HBK-tiden?

– Jadå, vi är ett gäng som träffas då
och då, äter gott, snackar gamla
minnen och löser världsproblemen.
Mats Jingblad och Janne Jönsson,
när han är hemma, är med och även
andra före detta spelare som jag trivs
ihop med. Halmstad är favoritplatsen allt sedan jag flyttade hit som
22-åring. Tylösand och beachen
nedanför kiosken tillhör också favoritplatserna. Där har jag varit varje
sommar sedan 1976, mer än 40 år…
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HBK PRESENTERAR BRAVIDA

"Vi bygger ett lag,
precis som HBK"
Med nästan 200
anställda i Halmstad är Bravida
det ledande företaget för installation och service
i fastigheter och
anläggningar.
Dessutom är de
med och stöttar
HBK, och Tom
Otterdahl, chef för
el-avdelningen,
ser likheter mellan
företaget och
bollklubben.
TEXT POVEL ARWIDSON
FOTO PRIVAT

BRAVIDA ÄR ETT installationsföretag för el, vvs och ventilation. Företaget är rikstäckande och dessutom etablerade i Norge, Danmark och
Finland. På Halmstadkontoret jobbar totalt 190 personer, och de
har utfört installationer på många
av stadens främsta byggnader,
bland annat Halmstad Arena, Halmstad City Airport och Hotel Tylösand. Men de har också gjort stora
och prestigefyllda jobb långt från
Halmstad, som till exempel installationerna hos Sveriges nationalarena, Friends Arena i Stockholm.
Förutom installationer utför Bravida också service på fastigheter och
industrilokaler.
NU I HÖST står Bravida för installationerna vid nya Glänningeskolan
i Laholm, och de nya hyresrätterna
som byggs vid bussterminalen i
Halmstad.

Tom Otterdahl, chef för el-avdelningen på Bravida Halmstad.

– Vi gör också ytterligare ett lägenhetsprojekt i Halmstad, och jobbar
med om- och tillbyggnaden vid Ängelholms sjukhus. Vårt mål är att vara
störst och bäst på de orter där vi är
etablerade, säger Tom Otterdahl.
BRAVIDA SPONSRAR också HBK,
och har synts på lagets matchtröja
under många år.
– Vi vill såklart stötta HBK, och
det är ett bra sätt för oss att få ut vårt
varumärke, eftersom HBK syns i
hela landet, och de själva är ett fint
varumärke, säger Tom.
Bravida sponsrar även fler av stadens lokala lag.
– Vi är med och sponsrar Drott,
Hylte/Halmstad Volley och HBTK.
Vi tycker om idrott, och vill vara
med och främja den verksamheten.
Gärna klubbar med en utvecklad
ungdomsverksamhet, då föreningslivet ofta är en fin fostran som ger

bra värderingar. Vi är även med och
hjälper mindre klubbar, som Trönninge IF.
DESSUTOM SER TOM likheter mellan Bravida och HBK:s respektive
verksamheter.
– Vi är också ett lag. Vi tar in talanger och lärjungar och bygger ett
arbetslag, precis som HBK bygger ett
fotbollslag. Vi jobbar också med att
utveckla människor och få dem att
växa in i företaget och sin roll, precis
som HBK gör.
Vad är din relation till HBK?
– Det är klart att som Halmstadbo är
det ett lag som ligger mig väldigt
varmt om hjärtat. Och visst känns
det bedrövligt när det går sämre, och
laget inte tar de poängen man känner att de har möjlighet till.

Vi tycker om
idrott och vill
vara med och
främja den
verksamheten

Tom Otterdahl
Yrke: Chef för el-avdelningen
på Bravida Halmstad
Ålder: 62
Intressen: Karate (har svart
bälte), köra motorcykel, resa
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