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H anhals har blivit en av Väst-
sveriges största föreningar 
på bara några år. Idag har vi 

490 medlemmar från fem års ålder 
till senior. 

Från att kämpa med negativt  
resultat, en tuff vardag och två 
konkurrerande hockeyföreningar har 
klubben nu skapat en trygg och  
fokuserad tillvaro med stabil  
ekonomi, sportsliga framgångar och 
fina framtidsutsikter.

JAG VILL PASSA på att välkomna er 
till Hanhals Kings hockeymagasins  
andra årgång. 

Ett magasin som i korthet speglar 
vår förenings härliga människor och 
vardag.

I ÅR STARTAR vi säsongen med en 
fantastisk energi och man bara im-
poneras av klubbens alla  sportsliga 
prestationer under förra säsongen. 
Det är tack vare alla våra tränare, 

ledare och föräldrar som detta är 
möjligt. Utan deras engagemang 
och passion för sporten skulle vi inte 
vara där vi är i dag.

Hanhals är en bredd– och elit- 
förening. Vi har alltid haft division ett 
och division två i våra åldersgrupper 
där våra fantastiska ledare ser till 
varje enskild spelares individuella ut-
vecklingskurva – och tro mig, det är 
ett tufft och ibland otacksamt jobb. 
Men det följer de direktiv som  
Svenska Ishockeyförbundet tagit 
fram för ungdom- och juniorverk-
samhet, och det är något som vår 
sportchef med 40 års erfarenhet 
av hockey förtydligat i våra egna 
riktlinjer.

Visionen står  
dock alltid fast:

”Vårt engagemang ligger i att 
kunna erbjuda alla tjejer och killar att 
spela hockey så länge man vill, på 
den nivå man önskar.”

Att få bredd och elit att dansa 
tillsammans är inte en lätt uppgift. 
En del spelare vill satsa och del vill 
”hänga” i hallen för att man bara 
älskar det, men vi som ledare och 
föräldrar måste se till allas behov 
och göra det med högsta kvalitet.

Vi arbetar också kontinuerligt med 
att stärka samtliga involverade i  
föreningen vad gäller kompetensnivå, 
kommunikation och tillgänglighet  
såväl genom vårt lokala arbete i  
hallen som utanför den.

VI SER EN säsong framför oss med 
spännande matcher, roliga och  
svettiga träningspass, ledarträffar, 
kreativa sponsormöten och en 
mängd glada supportrar i hallen. 

Hoppas vi ses i höst!

HANS BERGQUIST, 
ORDFÖRANDE HANHALS IF

”Vår förening ska hela tiden verka för att alla spelare ska få utöva 
den sport som vi älskar så mycket – hockey.”

Välkommen in på 
maxikungsbacka.se

Nu kan du även handla mat i vår 
butik på nätet. Samma låga pris 
som i butik.

Välkommen till ett enklare  
sätt att handla!

Premiär! 
Handla mat 
online!
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Förra säsongen klarade Hanhals Kings att  
uppfylla det mål som styrelsen satte upp för 
några år sedan. Föreningen kommer att spela  
i Hockeyettan och för sportchefen har det  
inneburit bråda dagar.

TEXT: HANHALS IF  |  BILD: TOMMY HOLL

och en stab omkring sig som har lång 
erfarenhet i föreningen.

OCH FÖR BJÖRN Erlandsson hand-
lar det mycket om att få individer 
att växa, oavsett om de är spelare 
eller ledare. Precis som när Björn 
en gång började som tränare för 
Hanhals småttingar i hockeyskolan, 
spelare som idag gör sitt sista år 
som juniorer, vet han att det finns en 
tydlig cirkel där allting så småningom 
kommer tillbaka.

– Gör vi ett bra jobb, kommer vi 
att få betalt tillbaka. Genom att  
skapa en kultur där alla individer  
tillåts växa och utvecklas, skapar vi 
en plattform att bygga vidare på.  
Visar vi att våra spelare blir intress- 
anta för spel i större föreningar 
blir det lättare att få till sig andra 
som vill vidare i sin karriär. Vi vet 
av erfarenhet att framgång föder 
framgång. Föreningen har alltid varit 
framgångsrik på ungdomssidan och 
det har funnits stort intresse för att 
komma till oss och spela. Jag är 
övertygad om att samma sak gäller 
för vårt seniorlag, våra eventuella 
framgångar kommer att ge ringar på 
vattnet och vi kommer ytterligare att 
stärka vår position i regionen, som 
nummer två efter Frölunda.

F örra säsongen innehöll dess-
utom ett rekord, där Hanhals 
Kings spelade 24 matcher i 

rad utan att förlora. Utfallet kommer 
säkerligen inte att bli det samma 
under kommande säsong, även om 
träningsmatcherna lovat gott:

– Det går aldrig att dra några väx-
lar på träningsmatcher men vi, alla 
i föreningen, tycker att det finns en 
jättebra stomme att gå in i seriespel 
med. Alla ska vara medvetna om att 
vi kommer att tillhöra den tuffaste 
serien i Hockeyettan men vi tar oss 
an utmaningen med stor tillförsikt.

DET ÄR INGEN överdrift att säga att 
Björn är uppvuxen med Hanhals. Det 
var här han spelade under mer- 
parten av sin spelarkarriär och det 
var i Hanhals som han avslutade den, 
när Hanhals startade om 1996 efter 
samgåendet med KBA 67. Även hans 
tvillingbror, Stefan, spelade och pappa 
Kjell var tränare. Björn har innehaft de 
flesta poster som finns i en förening 
och det är ganska naturligt att det var 
han som blev sportchef. Och för Björn 
handlar engagemanget om en över-
tygelse om att Hanhals har en plats 
högre upp i seriesystemet.

– Det märks tydligt att vi har tagit 
klivet upp en serie.  

Intresset för Hanhals har alltid funnits 
i Hockeysverige och i kontakter med 
spelare och andra föreningar märks 
det att vår förening är välkänd. Vi har 
under många år haft ett väldigt gott 
rykte som ungdomsförening och nu 
fortsätter vi arbetet med att etablera 
oss även på seniornivå.

SOM ENGAGERAD LEDARE och  
tidigare mångårig tränare vet Björn 
Erlandsson att det aldrig går att luta 
sig mot tidigare framgångar. Ett  
hockeylag bedöms alltid efter resultat 
och en kort sejour i Hockeyettan är 
inget värt om det inte blir en fort-
sättning. Och förutsättningar finns 
verkligen.

– Vi har fortfarande samma fokus 
som tidigare, att ha en bred ung-
domsverksamhet samtidigt som vi 
spetsar till det längre upp i åren. Vi 
får inte glömma målsättningen att 
spela upp vårt J18-lag i J18-Elit. Den 
framtida rekryteringen, och fram-
för allt möjligheten att behålla våra 
talanger, skulle ta ett stort kliv framåt 
om vi kunde ta oss upp. Målsättning-
en är, och har alltid varit, att fostra 
egna talanger till vårt representa-
tionslag. När vi tog steget upp i U16 
Elit visste vi att det skulle ta några år 
innan vi i princip blev självförsörjande 

på spelare men nu är vi där. Vi har en 
otrolig bredd i de kullar som kommer 
underifrån, spelare som kommer att 
spela i vårt A-lag inom några år.

MEN UNGDOMS– OCH JUNIORHOCKEY 
i all ära, en förening kommer alltid att 
bedömas efter hur representationsla-
get presterar och inför den kommande 
säsongen har det både försvunnit och 
tillkommit spelare. Och när det gäller 
rekrytering av både spelare och led-
are finns det en tydlig samstämmighet 
mellan sportchef och förening:

– Vi är väl medvetna om att vi 
behöver ha spelare med rutin från 
seniorspel i minst Hockeyettan men vi 
vet också att vi behöver spelare som 
är villiga att ta nästa steg och ser spel 
med Hanhals som en möjlighet att 
kliva vidare i sina karriärer. Vi har fått 
in spelare med erfarenhet men också 
några spelare som gör sin första 
säsong som seniorer. De kommer från 
SHL-föreningar, med spel i J20 Super 
Elit, och de bidrar med en träningsflit 
och en arbetsmoral som gör att alla 
måste vara på tå hela tiden. Vi har en 
tränare i André Selander som har en 
lång karriär bakom sig som spelare 
men som fortfarande är oprövad som 
tränare på denna nivå. Men han har 
en tydlig vision med sitt tränarskap 

SPORTCHEFEN TALAR

18 september 16:00, Omgång 1

Hanhals Kings – Varberg HK

21 september 19:00, Omgång 2

Tyringe SoSS – Hanhals Kings

25 september 16:00, Omgång 3

Hanhals Kings – Tranås AIF

2 oktober 16:00, Omgång 4

Kristianstad IK – Hanhals Kings

5 oktober 19:00, Omgång 5

Hanhals Kings – Helsingborgs HC

9 oktober 16:00, Omgång 6

KRIF – Hanhals Kings

12 oktober 19:00, Omgång 7

Hanhals Kings – Vimmerby HC

16 oktober 16:00, Omgång 8

IF Troja/Ljungby – Hanhals Kings
19 oktober 19:00, Omgång 9

Hanhals Kings – Halmstad HF

23 oktober 16:00, Omgång 10

Hanhals Kings – Nybro Vikings IF

26 oktober 19:00, Omgång 11

HC Dalen – Hanhals Kings

29 oktober 15:00, Omgång 12

Varberg HK – Hanhals Kings

2 november 19:00, Omgång 13

Hanhals Kings – Tyringe SoSS

6 november 16:00, Omgång 14

Tranås AIF – Hanhals Kings

13 november 16:00, Omgång 15

Hanhals Kings – Kristianstad IK

16 november 19:00, Omgång 16

Helsingborgs HC – Hanhals Kings

20 november 16:00, Omgång 17

Hanhals Kings – KRIF

23 november 19:00, Omgång 18

Vimmerby HC – Hanhals Kings

7 november 16:00, Omgång 19

Hanhals Kings – IF Troja/Ljungby
7 december 19:00, Omgång 20

Halmstad HF – Hanhals Kings

11 december 16:00, Omgång 21

Nybro Vikings IF – Hanhals Kings

14 december 19:00, Omgång 22

Hanhals Kings – HC Dalen

*Statistik hämtad ifrån Everysport.com – Tider kan ändras under säsongen.
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KANSLIET

BÅDE JOBB 
OCH HOBBY

BÅDE LENA OCH ANDERS har ett 
naturligt intresse och en självklar 
koppling till ishockey. Anders har 
en framgångsrik karriär som spelare 
bakom sig men är numera engage-
rad hockeyförälder och ägnar en stor 
del av sin vakna tid åt ishockey.  
Han fuskar lite som fotbollsförälder, 
där döttrarna Josefine och Klara 
spelar i Kungsbacka DFF samt  
Onsala BK. Sonen Melker tillhör 
sedan två år Frölunda men fick sin 
fostran i Kungsbacka hockeyn: 

– Jag brinner självklart för mina 
barn och följer både min son och mina 
döttrar så mycket jag kan. Men jag 
känner också både glädje och ansvar 
för att fortsätta att utveckla ishockeyn 
i Kungsbacka. Det är ett måste att 
ha ett brinnande intresse om du ska 
jobba för en idrottsförening, oavsett 
vilken sport det handlar om.

FÖR LENA ÄR det samma sak och 
hon är ständigt omgiven av ishock-
ey. Hennes man är före detta hock-
eyspelare och båda sönerna spelar i 

Hanhals Kings:
– Det är klart att det 

finns mer än att bara 
gå till jobbet när du 
jobbar som Anders 

och jag gör. Och ef-
tersom vårt intresse är 

så stort är det naturligt att 
vi bjuder till lite 

extra.
Med sina 

breda 
erfarenhet 
från fören-
ingslivet, 

har både Lena och Anders hittat en 
arbetsfördelning som gör att det flyter 
smidigt. Men mycket av jobbet hand-
lar också om att kunna parera och att 
vara flexibel:

– Vi började i princip med ett 
blankt papper när vi kom in i fören-
ingen som anställda men eftersom 
vi fick möjlighet att själva styra upp 
våra rutiner, har vi hittat en modell 
som fungerar, säger Anders.

– Anders är ansvarig för ekono-
min, ganska naturligt med tanke på 
hans ekonomiska bakgrund som 
egenföretagare och Lena ansvarar 
för den administration som följer med 
en idrottsförening. Det kan handla om 
allt från att ordna domare till att hjäl-
pa ledare i lagen med att fylla i listor 
för aktivitetsstöd, berättar Lena.

Glädje ger engagemang
Anders Rybrink har extremt lång 

erfarenhet av ishockeyn i Kungs-
backa. Han började sin bana som 
spelare i KBA 67 och sedan tog 
ishockeyn honom vidare till Frölunda, 
Rögle och Mölndal. När han sedan, 
som många andra tidigare spelare i 
föreningen, fick barn var det naturligt 
för honom att gå tillbaka som ledare 
och tränare i den absoluta favorits-
porten:

– Det är självklart att det är en 
förmån att få jobba med den idrott 
som har gett mig så mycket och det 
mest slående är engagemanget som 
finns för hockeyn i Kungsbacka. Det 
märks att hockeyn berör i vår kom-
mun och ibland glömmer vi bort hur 
många som faktiskt har glädje av allt 
jobb som vi lägger ner.

FÖR LENA OCH ANDERS innebar  
seniorlagets avancemang till Hockey- 
ettan mer arbete men samtidigt är det 
självklart en sporre, menar Lena:

– Vi väljer att se det som att 
vi får nya utmaningar och det är 
stimulerande att få vidga sina vyer 
och skaffa nya erfarenheter. Det 
märks att ishockeyn berör och det 
är många som är nyfikna på att få 
se hur våra spelare kan mäta sig 
mot nytt motstånd. Det märks också 
bland våra yngre lag att det finns ett 
ökat intresse för vårt A-lag och vi ser 
verkligen fram emot den nya säsong-
en och nya arbetsuppgifter.
 

DET ÄR ALLTID lätt att få tunnelseen-
de och ibland tycka att saker och ting 
är jobbiga men för Lena och Anders 
handlar det om att vara väl medvetna 
om att de faktiskt är privilegierade 
som får jobba med sin hobby:

– Vi är väl medvetna om att vi har 
det bra och att det vi gör påverkar 
många människor positivt. Och ef-
tersom vi båda har ett stort hockey-
intresse är det en förmån att få vara 
med och bidra. Sedan 
ger det alltid energi 
att få omge sig med 
unga människor 
och det är få för-
unnat att få delta i 
en organisation där 
alla frivilliga ger 
av det som 
är mest 
värt av 
allt, sin 
egen 
fritid.

Att sköta en av Sveriges största ishockeyföreningar kräver sina personer. 
På Hanhals IF kansli jobbar Lena Fredholm och Anders Rybrink och 
som anställda i en hockeyförening underlättar det att de båda har 
ett brinnande intresse för sporten.

8
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DITT LOKALA MÅLERI

Välkommen att kontakta oss!

Kontor  Tingbergsv. 4, Kungsbacka • 0300-746 65
Johan Lindskog  0707-89 54 81  •  johan@edvardssonsmaleri.se 
Lars Jansson   0705-44 84 86  •  lars@edvardssonsmaleri.se 

Kontor Göteborg 031-361 30 00
www.edvardssonsmaleri.se

Unna dig  
ett arbete  
utfört av  
proffs!

Prisex. enplanslägenhet  
ca 80 kvm, 3 rok:
Materialkostn inkl tapeter  .....5.365.-
Arbetskostnad ....................... 19.335:-
Pris .........................................24.700:-  
Skattereduktion ......................-5.800:-

Du betalar efter skattereduktion:

18.900:-
I priset ingår: 1 ggr målning av släta tak. 1 ggr spackling av tapet- 
skarvar. Uppsättning av ny tapet typ, Borosan papperstapet.

Mer info: www.edvardssonmaleri.se eller www.skatteverket.se

Utnyttja rotavdraget upp till

rabatt på arbetskostnaden!
30%
Edvardsson Måleri AB har ett 40-tal målare från Göteborg till Varberg och utför allt inom måleri.

Vi har stor erfarenhet att samarbeta med bostadsrättföreningar – där vi står för helheten! 

A-LAGS KAPTENEN

KAPTENEN  
HOPPAS PÅ  
UTVECKLING

Vi kan konsten att
njuta inne och ute i 

samma rum - året om

Profi lMontage är unikitet, nytänkande och design. Vi skapar miljöer med kunskap och noga utvalda produkter, 

där gränsen mellan ute och inne suddas ut. Vi är experter på det Ni drömmer om men inte trodde fanns. Hör 

av Er till oss så berättar vi mer vad vi kan göra för Er.

Magnus ”Ölme” Johansson 0760-08 80 20 magnus@profi lmontage.se

Peter Eveby 0706-59 65 10 peter@profi lmontage.se

www.pro� lmontage.se

A ndreas Elofsson har tidigare 
varit lagkaptenen för Hanhals, 
men till den här säsongen är 

det Ludvig Rantanen som tar över 
uppdraget.

– Det är jättekul att jag får det 
förtroendet. Förhoppningsvis 
växer jag med uppgiften och 
kan ta större ansvar på och utanför 
planen, och det är bara någonting 
jag gillar.

DET BETYDER MYCKET för honom att 
bli lagkapten.

– Det är absolut jättekul, särskilt 
när det är klubben man brinner för. 
Man känner en viss stolthet. Det är 
extra kul att gå ut och visa, ge allt 
varje dag och försöka gå i bräschen.

HAN ÄR INTE helt ovan vid rollen 
eftersom han i fjol var assisterande 
kapten, men det kan ändå uppstå 
nya prövningar för 28-åringen.

– Det klart man får tänka efter lite 
hur man agerar med sitt hetlevrade 
temperament, absolut. Det gäller 
ändå att föregå med gott exempel 
och gå i bräschen och visa hur det 
ska vara. Det är bara positivt.

”Känner mig starkare än 
någonsin”

Det har varit en intensiv sommar 

fylld med försäsong-
sträning för laget och 

honom själv.
– Vi har kört på bra med 

vår fystränare Simon Meander 
som lagt upp riktigt bra fys, säger 

han och fortsätter:
– Jag själv har kört riktigt bra i 

sommar. Har väl aldrig tränat så bra 
som jag gjort i sommar, och är verk-
ligen starkare än någonsin. När väl 
säsongen sätter igång kommer det 
bli riktigt bra.
Nu är det fullt fokus på den nya sä-
songen när laget går in som nykom-
lingar i Hockeyettan.

– Det blir tufft, absolut. Det är 
många klubbar som verkligen satsar 
och som har en mycket högre bud-
get än vad vi ligger på, så det gäller 
att kriga för varje poäng och det är vi 
väl medvetna om och får dra till vår 
fördel, säger han.

”Då kommer det bli hur bra 
som helst”

Många unga killar som vill framåt 
och utvecklas har förstärkt truppen.

– Alla vill på något plan utvecklas, 
och det är en styrka att vilja framåt 
hela tiden, att vilja bli bättre varje 
dag när vi kommer ner till hallen. Pu-
sha på varandra, dra åt samma håll. 
Vi har ganska tydliga spelidéer från 

André (Selander, tränare) 
vad han vill med laget, så 
kan vi bara få ihop det till 
hundra procent kommer det 
bli hur bra som helst.

NÅGON BESTÄMD  

PERSONLIG målsättning finns 
däremot inte.

– Inte mer än att försöka leda 
laget varje match, kriga på och 
göra mitt bästa både på träning och 
match. Sen hoppas jag att poängen 
trillar in, men det viktigaste är att 
laget går bra och vinner, svarar han 
ödmjukt – precis som en lagkapten. 

LUDVIG RANTANEN ÅTERVÄNDE till 
Hanhals inför förra säsongen, och 
har ett stort hjärta för klubben som 
betyder mycket för honom.

– Jag har hela tiden följt dem, 
även när jag varit i väg och vill att 
det ska gå bra för hela föreningen. 
Det är alltid kul när Hanhals lyckas.

– Jag trivs jättebra. Det är inte 
moderklubben på pappret men i 
hjärtat är det definitivt det.

Ludvig Rantanen

Ludvig Rantanen kommer bära ett C på 
bröstet den här säsongen.
Han är ny lagkapten för Hanhals.
– Man känner en stolthet, säger han.
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En riktig Bank som värnar om 
den lokala förankringen.

Välkommen att besöka oss!

Telefon: 0300 - 334 00 
www.handelsbanken.se/kungsbacka

Handelsbanken

Handelsbanken

Färg: PMS 286 eller 100%Cyan + 60% Magenta

Typsnittet heter Helvetica, fet och är knipt 10 pkt.

Anton Billson

Myrgången 2 0739 52 34 26
439 92 Onsala anton.billson@live.comKONTAKT

Kalle: 0707-75 59 91
E-post kalle@onsalaglas.se

Våra tjänster

›  GLASARBETEN
›  INREDNING
›  FOGNINGSARBETEN
›  RENOVERINGSARBETEN
›  SKJUTDÖRRAR

HenrikssonsBr.
S T E N H U G G E R I

MIKAEL BEHÖVER INGEN närmre  
presentation, men efter en avslutad 
framgångsrik spelarkarriär, med 
bland annat SM-guld med Frölunda 
2005, fortsatte karriären som mål-
vaktstränare. Uppdrag i olika  
klubbar har kombinerats med  
populära målvaktscamper året runt. 

Hanhals är moderklubben och nu blir 
det återigen uppdrag i klubben och 
i hallen där allt började. Något som 
både Mikael och sportchef Björn 
Erlandsson ser fram emot.

– Kul att få möjligheten att vara 
med och fortsätta utveckla hockeyn 
här i Kungsbacka, säger Mikael. Har 

varit engagerad i föreningen i flera 
olika omgångar och tycker att det 
hela tiden går framåt och att det blir 
bättre och bättre förutsättningar att 
utveckla bra hockeyspelare i  
Kungsbacka.

EN VÄLKOMMEN 
ÅTERVÄNDARE
Till kommande säsong är Mikael Sandberg tillbaka som målvaktsansvarig i Hanhals. 
Uppdraget innebär att Mikael får ett övergripande ansvar för att utbilda och  
utveckla föreningens samtliga målvakter. 
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Världsnyhet!
En kombinerad avfuktare och luftrenare,

fylld med smarta funktioner!

Wood’s AD30

4995:-

info@woods.se | www.woods.se | 031-7613610

www.woods.se

Wood’s AD30 är en revolutionerande produkt som ger dig det bästa möjliga 
inomhusklimatet! Wood’s AD30 tar effektivt och energisnålt bort överflödig fukt 
och dålig lukt, samtidigt som de svensktillverkade Active ION HEPA filtren renar 
luften från skadliga partiklar. Wood’s AD30 ger dig en renare och mer hälsosam 
inomhusluft och är samtidigt energisnål och tystgående.

®

www.woods.se
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KAMPANJ 
PÅ POOL!

Läs mer om kampanjen 
på pooLkungen.se

79.960,-
Ord.pris: 99.950,-

exempeL: pooL 4 x 8 meter

 WWW.pooLkungen.se  |  teL: 020 91 98 00

Finns det något härligare än att starta dagen med ett uppfriskande dopp utanför husknuten? 
Du behöver inte bo sjö- eller havsnära för att få den drömmen uppfylld. Gör som tusentals 
andra svenskar, investera i en egen pool eller ett spabad hemma i trädgården.

Ta del av säsongens bästa erbjudanden på pool och spabad på www.poolkungen.se

fr 44.900,-
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Alltid med BMW Fri Service i 3 år/ 8.000 mil, det som inträffar först. Bränsleförbrukning blandad körning: BMW 318d xDrive Touring 4,7 l/100km. CO2 123 g/km.
Privatleasing (inkl moms) avser 36 månader och en avtalad körstäcka om 3.000 mil. Uppläggningsavgift och administrationsavgift tillkommer. Finansiering via BMW Financial Services.
Bilen på bild kan vara extrautrustad. Med reservation för slutförsäljning, lokala avvikelser och tryckfel.

Sedan decennier personifierar BMW 3-serie en legendarisk körkänsla. Nu får du den med 
bland annat Advantage Edition, xDrive intelligent fyrhjulsdrift till ett pris som kittlar lika 
mycket som körupplevelsen. BMW xDrive gör mycket mer än att driva på alla fyra hjulen. Tio 
gånger per sekund avgör systemet exakt hur mycket kraft som ska skickas till varje hjul för 
bästa kontroll, respons och säkerhet. Du blir en bättre förare. Året om, oavsett väglag.

BMW 318d xDRIVE TOURING. 
PRIVATLEASING FRÅN 3.995 KR/MÅN. 
ORD PRIS 355.400 KR. JUST NU 310.900 KR. 

BMW 3-SERIE xDRIVE TOURING.

OÖVERTRÄFFAD 
KÖRGLÄDJE. biliagroup.se

Bilia Group

När du älskar 
att köra

Hitta erbjudanden, anläggning, kontaktuppgifter  
& öppettider på biliagroup.se eller ring oss  

dygnet runt – Bilia Nu 0771-400 000
Göteborg • Kungsbacka • Borås  

Uddevalla • Trollhättan • Strömstad (verkstad)

MED FOKUS PÅ DIN KÖRGLÄDJE.
Kvalitet, effektivitet och innovationsförmåga – tre pelare som BMW och Bilia Group 
Service vilar på och som du som kund alltid kan lita på. Redan vid planeringen av 
en ny bilmodell görs riktlinjerna för den kommande servicen upp.
Hos oss kan du känna trygghet – både när det gäller teknisk kompetens och 
bemötande. Vi gör allt för att du ska få ut maximal körglädje av din BMW.

Bilia Group Kungsbacka erbjuder dig:
• Service
• Reparation av plåt- och lackskador
• Allt inom bilglas 
• Försäljning av reservdelar och tillbehör

Välkommen till Bilia Group Kungsbacka!

biliagroup.se

Bilia Group

När du älskar 
att köra

Bilia Group
Hitta alla erbjudanden  

& öppettider på

biliagroup.se
Göteborg
Göteborgsvägen 92, Mölndal
Telefon 031-706 13 00

Kungsbacka
Hallabäcksvägen 2
Telefon 0300-68 23 00

Borås
Företagsgatan 16
Telefon 010-49 78 700
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KLUBBENS KANSKE ALLRA främsta 
verksamhet under herrlaget – U16 
Elit. Laget finns representerat så 
länge klubben behåller sin plats i 
U16 Elit Region Syd, vilket det gör 
även säsongen 2016/2017. Nyförvärv 
från andra föreningar blir näst intill 
ett krav i och med de tuffa förutsätt-
ningarna att spela i en U16 Elit-serie 
mot SHL-klubbar som Frölunda, 
HV71 och Växjö. 

EN FÖRUTSÄTTNING FÖR att laget ska 
behålla sin U16 Elit-trupp är att laget 
fortsätter spela i den serien, vilket är 
en årlig målsättning för Hanhals, som 
även vill kunna få spelare i truppen 
att söka sig till Hanhals hockeygym-
nasium eller något av landets elit-
gymnasier för att fortsätta utvecklas. 

HÄR VÄNTAR INTE bara spel i U16 
Elit Region Syd, utan även i seriespel 
arrangerat av Göteborgs Ishockey-
förbund med lag i både division ett 
och division två. Det väntar också 
spännande SM-spel för laget.

JUNIORLAGET ÄR DEN sista posten 
innan eventuellt spel i A-laget i Han-
hals. Här finns spel i både J18 och 
J20, vilket bäddar för spelare i blan-
dade åldrar. Den stora målsättningen 
här är att nå J18 Elit, så att man har 
två elitlag under herrlaget som den 
här säsongen spelar i Hockeyettan. 

FRÅN JUNIORLAGET FINNS det spela-
re som regelbundet tränar med A-lag 
och där kan det också erbjudas 
Juniorkontrakt. Juniorhockey kräver 
inte helt oväntat en stor insats av de 
som spelar, och för att elitlaget ska 
kunna bedriva en A-lagsverksamhet 
högt upp i seriesystemet krävs det 
att morgondagens spelare håller en 
hög nivå och att de kan slussas in 
utan problem om tillfälle sker.

DEN SISTA ÅLDERSKLASSEN med 
beteckningen ungdomsspelare i 
Hanhals är U16 som består av två 
lag. Det första är U16 (bredd), där 
spelarna förbereds för spel i klub-
bens U16 Elit-lag eller föreningens 
J18 den kommande säsongen. För 
de som visar god formkurva och 
ligger långt fram i utvecklingen finns 
möjlighet att kvalificera sig till det 
andra U16-laget: U16 Elit som alltså 
finns på samma åldersnivå. 

I HANHALS U16 handlar det om att för-
bereda spelarna för spel i just U16 
Elit och J18. Träningsdosen är hög 
och kvalitén även den. Stort fokus 
läggs på skridskoteknik och avslut, 
och nivåanpassning på träning kan 
förekomma för att ge maximal utdel-
ning på utövandet och för framtiden.

STORA DOSER MATCHER, cuper och 
spelarsamtal är nu vardag för  
killarna i U16.



2524 TEXT: RASMUS TYNANDER  |  BILD: IDROTTSFOTO.COMTEXT: RASMUS TYNANDER  |  BILD: IDROTTSFOTO.COM

UNGDOMSLAGEN

U12
U10

U11 U9

U13
U14 HELPLAN – OCH tacklingar! För Han-

hals U12 blir det en fysisk säsong 
som väntar. Inte bara med ännu mer 
spel på helplan utan även att lära sig 
handskas med den fysiska konsten 
att kunna tackla sina motståndare. 

EN STOR OCH viktig pusselbit till detta 
är att laget inför en försäsongsträ-
ning för att komma så väl förberedda 
som möjligt för säsongen. Syftet är 
att få ungdomarna att hålla igång året 
runt, men också att få ett naturligt sätt 
att träffa sina lagkamrater även under 
våren och sommaren.

EN YTTERLIGARE NYHET för U12- 
killarna är att man nu nivåanpassar 
seriespelet, och att det även kan 
förekomma nivåanpassade cuper.  
Och precis som för U11 väntar cuper 
och GP-Pucken.

KILLARNA BÖRJAR NU komma upp i 
en regelbunden högre dos träning 
som innebär 2-3 ispass per vecka 
som inkluderar fys i samband med 
träningarna. Och försäsongsträning-
en som var ny inleddes i början av 
maj med två träningspass per vecka 
med ett kortare sommaruppehåll. 

FÖRHOPPNINGSVIS KOMMER DEN här 
nya typen av träning vara välkom-
met för U12-laget som deltar i ett 
seriespel som är indelat i två nivåer 
– division ett och division två.

FÖR HANHALS U10, som nu fått en 
smak av vad det innebär att tillhö-
ra ett lag väntar en ny spännande 
säsong 2016/2017. Det är fortsatt 
spel i matcher på halvplan, men mot 
slutet av säsongen drar en förbere-
delse igång för att ta klivet ut i spel 
på helplan. 

EN VIKTIG MÅLSÄTTNING för gäng-
et blir att lära sig klara av de nya 
förutsättningarna som det innebär 
att börja spela på helplan. Större 
plan innebär till exempel mer ytor att 
kunna utnyttja genom en bra skrid-
skoåkning, något som även ligger i 
fokus för U10-truppen. 

GÖTEBORGS ISHOCKEYFÖRBUND står 
för seriespel där Hanhals kommer fin-
nas representerat, och där det kom-
mer spelas på halvplan. Utöver var 
sin cup på hösten och våren kommer 
ett nytt inslag in i bilden: GP-Pucken. 
Efter den turneringen börjar laget 
träna på att spela på helplan.

FÖR HANHALS U9 väntar stora utma-
ningar den här säsongen. För de unga 
killarna är det sista året på hockeysko-
lan samtidigt som man börjar organi-
sera sig som ett lag för första gången.

MÅLET FÖR GRUPPEN är att bli ett 
sammansvetsat lag och skapa en 
organisation runt det, med allt från 
tränare till ledare och materialansva-
riga. Under deras sista tid tillhörande 
hockeyskolan ska spelarna få lära sig 
grunderna i vad som krävs för att spe-
la ishockey genom att börja anpassa 
sig till hur vardagen kan komma att se 
ut som hockeyspelare. Det handlar om 
att lyssna på ledare, passa tider för 
träningar och samarbeta i grupp.

FÖR U9 ÄR det två ispass i veckan, 
och träningsinriktningen är varierande. 
Det är skridskoteknik, smålagsspel, 

målvaktsträning och tävling 
samt lek inblandad – alla vik-
tiga faktorer för att utvecklas 
till bra ishockeyspelare.

När det gäller match-
er deltar laget i seriespel 
arrangerat av Göteborgs 
Ishockeyförbund, där match-
er spelas på halvplan. Ett 
kriterium är att alla spelar lika 

mycket – förutsatt att man tränar enligt 
den plan som lagets ansvarige tränare 
beslutat om.

U9 KOMMER ÄVEN få känna på hur 
det är att spela cuper, både under 
både höst- och vårsäsong. Det är 
med andra ord stora kliv som dessa 
unga spelare kommer få ta del av och 
förhoppningsvis får dem att växa ännu 
mer för att känna att det är sporten 
som de vill utöva.

Lagbild saknas vid tryckningstillfället.

FÖR HANHALS U11 är det stora föränd-
ringar som sker – laget går från halvplan 
till spel på helplan den här säsongen. Ett 
inslag som kännetecknar hockeyn, tack-
lingarna, får däremot vänta. Arbetet med 
att förbereda spelarna på ett spel med 
tacklingar är dock ett viktigt inslag. Något 
som också introduceras den här säsong-
en är att skaffa sig goda vanor i form av 
fys, något som kan vara främmande för 
en del spelare inledningsvis.

STÖRRE ANSVAR SÄTTS även på 
spelarna själva som gradvis kommer 
få lära sig att klara sig själva i om-
klädningsrummet. Och givetvis är en 
målsättning att behandla andra som 
man själv vill bli behandlad genom 
att visa respekt för såväl lagkamrater 
som alla ledare runtomkring.

JÄMFÖRT MED U9 och U10 stegras 
träningsfasen nu och blir uppåt tre 
ispass per vecka där fys blir ett 
viktig inslag i träningen. Dessutom 
öppnas möjligheter upp för att träna 
extra med yngre eller äldre ålders-
grupper för spelarna om det behövs.

FÖRUTSATT ATT MAN tränar regel-
bundet spelar alla lika mycket i de 
matcher som arrangeras i seriespel. 
Utöver två cuper på höstsäsongen 
och två cuper på vårsäsongen deltar 
U11 även i GP-Pucken.

NU BÖRJAR SPELARE formas, när man 
blivit såpass gamla att man spelar 
i U14-laget. Träningsmängd och 
kvalitet ökar och nu börjar en hel 
del krav ställas för att varje 
individ ska kunna hänga 
med i utvecklingen. För sä-
songen handlar inte bara om 
den som väntar, utan även 
förberedelsemässigt för spel 
i U16 och U16 Elit året efter. 

NU KAN DET bli uppåt sju 
träningspass i veckan för 
spelarna om man räknar med ispass 
och fyspass. Försäsongen är även 
den intensiv – allt för att spelarna 
ska vara så väl förberedda som 
möjligt när det är dags för seriespel 
och cuper.

FÖR HANHALS U13 börjar det bli 
ishockey på riktigt. Träningsdosen 
ökar, både på och utanför isen. 
Uppåt fyra ispass i veckan kan det 
bli och ytterligare fyspass i veckan i 
anslutning till den träningen.

DEN STORA MÅLSÄTTNINGEN handlar 
om att så många som möjligt i laget 
ska klara av att seriespel i division 
ett. Ett tydligt mål som både spelare 
och ledare strävar efter.

Utöver seriespelet blir det flitigt 
med cupspel, där stort fokus ligger 
på den populära GP-Pucken.

ETT NYTT INSLAG på den här nivån 
är att det nu sker spelarsamtal där 
lagets skrinnande lirare likt utveck-
lingssamtal kan diskutera saker som 
utveckling och trivsel med ansvariga 
ledare i laget. Här erbjuds även spe-
larens föräldrar vara med och delta 
för att få en insyn i verksamheten 
och spelarens utveckling.
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Fastighetsservice

Servicehantverkare

El, VVS, Ventilation
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Överblick.
Omsorg.
Prestation.

Framgångsrik kapitalförvaltning kan aldrig bygga på standard- 
lösningar. För oss på Vestigo är varje kund en individ med sina 
egna behov och krav. 

Vi är rådgivare åt både privatpersoner och företag. I allt vi gör 
betonar vi personligt engagemang, tillgänglighet och omsorg. 
Hos oss riskerar du aldrig att bara bli en i mängden. 

Som fristående rådgivare har vi ett enda mål. 
Att du skall ha rätt kapitalförvaltning.

Vestigo Kapitalförvaltning

Götabergsgatan 1

411 34 Göteborg 

031 - 730 32 80

info@vestigo.se

Välkomna till Gamla Stationshuset i Kungsbacka.



Kommersiella lokaler i Göteborg

www.wilundia.se

info@abkvvs.se
0709-99720 8

www.abkvvs.se

Blomstermala.se  I   Säröhusvägen 1, Särö  I  Tel 031-93 69 20

17.00 –19.00

119:-Dagens lunch 
Veckans meny finner ni på vår hemsida

Väldigt 
välkomna!

AFTER 
WORK 
- varje fredag
Hamburgare 
+ ett glas vin

98:-



30 TEXT: RASMUS TYNANDER  |  BILD: TOMMY HOLL 31TEXT: RASMUS TYNANDER  |  BILD: TOMMY HOLL

PROFILERFRÖLUNDA OM HANHALS

”HANHALS 
EN VIKTIG 

AKTÖR”

M ästarklubben Frölunda, 
som ska försvara sina titlar 
i både CHL och SHL den 

här säsongen, jobbar mycket med 
sina relationer till de hockeyfören-
ingar som finns i regionen. En av 
dem som de har god kontakt med är 
Hanhals.

– Vi har fört en dialog under 
många år. Hanhals är en viktig 
förening. Nu har vi två spelare, en 
från A-laget och en från J20-laget i 
Hanhals A-lag och det tycker vi är 
jättebra att de stannar i regionen, 
säger Frölundas general manager 
Christian Lechtaler och fortsätter:

– Det är i form av att Hanhals haft 
en bra verksamhet. Det är ett resultat 
av att Hanhals gjort något bra. Från 
Frölundas sida är vi är glada att  
spelarna stannar i regionen.

DE TVÅ SPELARNA är Frölundas 
tredjemålvakt Fredrik Bergvik, 21, 
och forwarden Robin Weimén, 20, 
från klubbens juniorlag. I och med 
spel i Hockeyettan får de kontinuer-
ligt med speltid i Hanhals på en hög 
nivå – samtidigt som de finns nära till 
hands om det skulle vara något.

– Det vi känner är viktigt är att 
spelare utbildar sig i regionen. Om 
man går från Hanhals till Frölunda 
och från Frölunda till Hanhals – det 
är någonting vi tycker är bra, säger 
Lechtaler.

”Vill skapa det livslånga 
hockeyintresset”

Ett återkommande koncept för 
Frölunda är att träningsspela runt 
om i regionen under försäsongen 
för att skapa ett ännu större intresse 
– bland annat genom en tränings-
match mot Växjö i Kungsbacka i 
augusti.

– Det är viktigt att lägga matcher 
ute i regionen och stärka vårt varu-
märke, och få en igenkänning. Vi vill 
attrahera publik, spelare, ledare och 
ungdomar ute i hela regionen och 
Kungsbacka är en viktig del där. Vi vill 
skapa det livslånga hockeyintresset. 

INNAN MATCHEN I augusti anordna-
des en ledarträff med Frölundas  
huvudtränare Roger Rönnberg till-
sammans med Christian Lechtaler.

– Det var jättekul att träffa ledarna 
i Hanhals. Det var bra och livlig dis-
kussion, vi hade säkert kunnat hålla 
på ett par timmar till. Det finns ett 
hockeyintresse, ett hockeykunnande, 
energi och vilja i den ledargruppen 
i Hanhals. Det tycker jag man ska ta 
vara på. Vi vill även att ledare ska ut-
vecklas i regionen, säger Lechtaler. 

CHRISTIAN LECHTALER ÄR inte helt 
främmande med Kungsbackaklubb- 
en. I början på 90-talet gjorde han 
nämligen tre säsonger i dåvarande 
Hanhals HF.

– Hanhals är en klubb av tradi-
tioner, tycker jag. De har ofta varit 
en stark förening i regionen, haft en 
bra bredd och producerat fram egna 
spelare till sitt A-lag. Det finns en 
tradition och vi kan väl hoppas att 
det ska blomstra vidare och fortsätta 
producera bra spelare. Det tror jag 
är viktigt, säger han.

”Byggt upp en relation”
Förhoppningsvis fortsätter banden 

knytas med Hanhals som de gjorts 
de senaste åren.

– Vi har haft en bra dialog, byggt 
upp en relation och skapat förut-
sättningar. Från mitt perspektiv har 
Hanhals visat ett intresse och en  
ambition att bygga upp någonting. 

De ställer frågor, är hjälpsamma mot 
oss och tar hand om försäsongs-
matcher och så vidare. Så den rela-
tion som har skapats är en bra start, 
så får vi se vad den utmynnar i.

ATT HANHALS FINNS har en betyd- 
ande roll för Frölunda.

– Det stärker regionen, och regi-

onen är jätteviktig för oss. Vi vill att 
regionen ska blomstra, att spelare 
och ledare ska utvecklas, att fören-
ingar ska må bra i regionen. Där är 
Hanhals en viktig aktör, säger  
Christian Lechtaler.

För Frölunda spelar de lokala klubbarna en 
viktig roll. En stark pusselbit där är Hanhals IF.
– Regionen är jätteviktig för oss, säger Frölunda 
Indians general manager Christian Lechtaler.
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Blandad förbrukning 4,7–5,0 l/100 km, CO2-utsläpp 107 – 117 g/km.  **Volkswagen Privatleasing 36 mån, 1 500 mil/år inkl. Volkswagen Serviceavtal och försäkring, rörlig ränta baserad på VWFS basränta (maj 2016). Övermil och onor-
malt slitage debiteras utöver leasingavgiften.  Ändringar av körsträcka, ränta eller försäkringens förutsättningar, etc. kan påverka månads betalningen. Uppläggnings- och administrationsavgift tillkommer, liksom eventuella tillval som 
metallic och automat. *Volkswagen Serviceavtal i 3 år/4 500 mil (det som infaller först). Vi reserverar oss för eventuella ändringar och avvikelser. Bilen på bilden kan vara extrautrustad. Erbjudandet gäller t o m 30 september 2016.

Polo TSI 90 hk. Pris 134 900 kr inkl. fri service*.  
Privatleasing 1 895 kr/mån inkl. försäkring och service**.
• Autobromsfunktion • Mediasystem med 5" färgskärm  

• Bluetooth handsfree • 15" lättmetallfälgar • Luftkonditionering

Golf Sportscombi TSI 110 hk. Pris 181 900 kr inkl. fri service*.  
Privatleasing 2 595 kr/mån inkl. försäkring och service**.
• Adaptiv farthållare och autobroms • Mediasystem med 6,5" färgskärm
• App-Connect smartphonekoppling • Bluetooth handsfree
• 16" lättmetallfälgar • Luftkonditionering

www.vwkungsbacka.se
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Bakre raden fr vänster: 91 Albin Eriksson Waldeborn, 17 Erik Sundqvist , 95 David Kluge,                           65 Mattias Skog,  23 Pontus Gulldén, 96 Robin Weimén, 21 Joakim Krantz, 63 Johan Holmberg

Mellersta raden: 32 Fredrik Bergvik, Jack Wieman (materialare), Gunnar Nilsson (materialare),                          45 Max Lindroth, 73 Viktor Nilsson, Ulf Hellgesson (lagledare), Håkan Landström (materialare), 1 Andreas Ljunggren

 

Frånvarande: 4 Gustav Jonsson, 71 Pontus Engström, 27 Kristoffer Wikner, 75 Jonathan Hansson,                            Simon Meander (fystränare), Mikael Johansson (materialare), Fredrik Nörringer, (assisterande tränare)

Främre raden: Mikael Sandberg (målvaktstränare), 90 Anton Bruswed, 6 Andreas Wernersson, 9 Viktor Johansson, André Selander                   (huvudtränare), 88 Ludvig Rantanen (lagkapten), 14 Fredrik Johansson, 77 Jakob Kullberg, Björn Erlandsson (sportchef)
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ARTIKELNAMN

MÅLVAKTER

FORWARDS

BACKAR

HUVUDTRÄNARE

#1

ANDREAS LJUNGGREN

Ålder: 21 
Moderklubb: 
Borås HC

#4

GUSTAV JONSSON

Ålder: 21 
Moderklubb: 
Vilhelmina IK

#95

DAVID KLUGE

Ålder: 21 
Moderklubb: 
Lerums BK

#21

OAKIM KRANTZ 

Ålder: 19 
Moderklubb: 
Hanhals IF

#88

LUDVIG RANTANEN

Ålder: 28 
Moderklubb: 
IK Sätra

#32

FREDRIK BERGVIK

Ålder: 21 
Moderklubb: 
Huddinge IK

#6

ANDREAS WERNERSSON

Ålder: 21 
Moderklubb: 
Hanhals IF

#63

JOHAN HOLMBERG

Ålder: 24 
Moderklubb: 
Hovås HC

#65

MATTIAS SKOG

Ålder: 23 
Moderklubb: 
Lysekils HK

#71

PONTUS ENGSTRÖM

Ålder: 22
Moderklubb: 
Södertälje SK

#90

ANTON BRUSWED

Ålder: 24
Moderklubb: 
HK Kings

#9

VIKTOR JOHANSSON

Ålder: 22 
Moderklubb: 
Hanhals IF

#45

MAX LINDROTH

Ålder: 20 
Moderklubb: 
Partille HK

#73

VIKTOR NILSSON

Ålder: 20 
Moderklubb: 
Lerums BK

#23

PONTUS GULLDÉN

Ålder: 23 
Moderklubb: 
Partille HK

#75

JONATHAN HANSSON

Ålder: 20 
Moderklubb: 
Hanhals IF

#17

ERIK SUNDQVIST

Ålder: 19 
Moderklubb: 
Kållereds SK

#77

JAKOB KULLBERG

Ålder: 22 
Moderklubb: 
Kållereds SK

#96

ROBIN WEIMÉN

Ålder: 20
Moderklubb: 
Frölunda HC

#27

KRISTOFFER WIKNER

Ålder: 23
Moderklubb: 
Hanhals IF

ANDRÉ SELANDER

NYFÖRVÄRVEN

Erik Sundqvist, Växjö Lakers

– Erik är en positionssäker back som är bra på det 
enkla spelet. Gör sällan bort sig och har en hög 
lägstanivå.

Andreas Ljunggren, Tyringe

– Väldigt lyckad säsong bakom sig, en väldigt 
modern målvakt. Gillar att tävla, det märker man på 
träning. Finns inget mellanläge, det gillar jag. Stor 
utvecklingspotential, kan gå hur långt som helst.

David Kluge, Nybro 

– Stor välväxt back, spelar rejält, med bra första-
pass. Placeringssäker och med stor utvecklingspo-
tential – har bara gott att säga om honom.

Robin Weimén, Frölunda

– En väldigt rak spelare som inte tar onödiga vägar. 
Älskar att ha fingret i ögat på motståndaren. Bra 
boxplay-spelare, ger alltid 100 procent på träningen. 
En väldigt bra kille som är lätt att arbeta med.

Mattias Skog, Varberg

– Stor kille, med bra räckvidd. Lite lurig spelstil. 

Max Lindroth, Örebro

– En stor talang med många redskap i ryggsäcken. 
Har egentligen det mesta. Kanske en av backarna 
som har mest talang. Kan gå hur långt som helst. 

Viktor Nilsson, Olofström

– En speedig forward som jobbar hårt. Väldigt 
tystlåten. Kommer till träning och gör det han ska 
göra, bra kille på det sättet.

Fredrik Bergvik, Frölunda

– En målvakt som kan gå hur långt som helst. Han 
visade hur mycket som helst redan på försäsongen. 
Han kommer gå långt, det vet jag.

Pontus Gulldén, Varberg

– Kvick, med bra speluppfattning. En duktigt vass 
offensiv spelare – en målskytt.

Kristoffer Wikner, IK Pantern

– En kille med rutin, som har varit i Allsvenskan 
innan. Tidigare jättetalang. En kille som vi hoppas 
på kan vara kry i år efter att ha ådragit sig en 
hjärnskakning i fjol. 

Gustav Jonsson, Tegs SK

– Skridskostark spelare som har ett bra skott. Bra 
fostrad, fin, lugn kille från Norrland. En kille som är 
ambitiös.

Jakob Kullberg, Varberg HK

– Bra skolad kille, kan gå både forward och center 
för oss. Bra på skridskorna, lite rivigare spelstil. Bra 
kille med bra attityd.

Jonathan Hansson, Frölunda HC 

– En kille som gjort bra ifrån sig i sina juniorår. Bra, 
kvickt handledsskott. Lite lurig spelare framåt. 

Pontus Engström, Södertälje SK

– En bra skolad forward från Stockholmstrakterna. 
Bra på skridskorna, väldigt fina händer. Jätteseriös 
kille som vill satsa på sin hockey och vill framåt.  

#14

FREDRIK JOHANSSON

Ålder: 23 
Moderklubb: 
IF Mölndal Hockey
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MATERIALFÖRVALTARNA

D et blir många timmar, säger 
Mikael Johansson som gör 
sin nionde säsong som  

materialare i Hanhals herrlag.  
Klubbor ska ställas i ordning, 

skridskor ska slipas och frukt och 
dryck ska läggas fram. Allt för att 
spelarna i Hanhals herrlag ska ha 
det så bekvämt som möjligt. Och de 
som servar dem är lagets material-
förvaltare – de som syns minst men 
kanske jobbar allra mest. 

NÄR KLUBBENS HERRAR går in i 
Hockeyettan gör Mikael Johansson 
sin nionde säsong som materialför-
valtare för laget.

– Det blir en spännande säsong, 
tror jag. Väldigt tufft, men spännande. 
Många unga och nya killar, framförallt 
många från Kungsbacka som kommer 
tillbaka, så det är roligt. Att man försö-
ker få hem de som varit ute och provat 
på andra ställen. Det blir nog väldigt 
tufft, men spännande, säger han.

HANS KOLLEGA GUNNAR Nilsson 
gör sin fjärde säsong som materi-

alare. En roll som han fick efter att 
en tidigare Hanhalsspelare, Dimitri 
Lavrentiev, frågade honom för några 
år sedan.

– Det är kanonbra. Jag trivs bra 
bland spelarna och omgivningen. 
Det är alltid lika roligt att komma till 
hallen, inga problem alls, säger han.

– Känslan är att det ska gå bra för 
oss i ettan. Som det ser ut nu ser det 
bra ut, fortsätter han.

Två blir fyra
Även om laget gått upp en divi-

sion innebär det inte mycket extra-
jobb. För precis som i spelartruppen 
har materialförvaltar-teamet för-
stärkts – från två till fyra. Mikael och 
Gunnar får nämligen förstärkning av 
Håkan Landström och Jack Wieman 
den här säsongen.

– Vi är fyra som bär lasset i år. 
Jag tror det blir lite enklare, man de-
lar upp det mer. Det känns som att 
det kan vara lite lättare. Det blir lite 
mer och längre bussresor, så man 
bör vara fler människor runt det. Det 
tar väldigt mycket tid, det är många 

timmar i veckan man lägger, säger 
Mikael.

– Det kommer underlätta lite 
grann, säger Gunnar.

MIKAEL MINNS TILLBAKA på fjolårssä-
songen.

– Jag skulle gissa på att man förra 
säsongen la 25-30 timmar i veckan, 
lite olika beroende på matcherna. 
Det blir många timmar. Det kanske 
inte är alla som förstår hur mycket 
tid man lägger på det. Det är ju inte 
bara den tiden när laget är på isen 
och tränar, utan man åker ner och 
slipar skridskor på kvällar och tidiga 
morgnar också. Det är inte bara 
det runtomkring isträningen – det 
är många timmar före och många 
timmar efter, säger han. 

– Jag är här på förmiddagen och 
tvättar, sen tar jag en liten paus. 
Tränar vi till exempel vid sex är jag 
här vid tre, halv fyra och förbereder, 
berättar Gunnar och instämmer om 
att det blir många timmar i veckan.

NU FÖRÄNDRAS DOCK arbetet i och 

med ett större team som kan dela på 
ansvaret.

– Det är tiden framförallt, att vi kan 
dela upp det. Förut kanske man var 
där nere i hallen nästan varje dag i 
veckan, nu kan man dela upp det på 
ett annat sätt – någon kanske åker 
på bortamatcher, någon på  
hemmamatcher. Det blir inte lika 
många timmar för varje gubbe, så 
det är positivt. Det känns skönt att vi 
är fler, säger Mikael.

Trivs som materialförvaltare
Trots tiden och arbetet som läggs 

ner för att ge bästa servicen till spe-
larna trivs han som materialare och 
drivs av engagemanget.

– Jag tycker det är roligt, fram-
förallt när man varit med så länge i 
föreningen också så tycker jag det 
är roligt att hjälpa till. Och tjötet med 
gubbarna och folket runtomkring is-
hallen, just den sociala biten, säger 
Mikael.

– Det är ett ganska inspirerande 
uppdrag, en rolig uppgift, fortsätter 
han.

DET ÄR ETT stort ansvar att vara ma-
terialförvaltare.

– Det handlar om att hålla grejer i 
ordning runtomkring för killarna, att 
det inte saknas någonting. Att allting 
finns på plats. Så fort det saknas 
grejer eller inte finns framme blir 
killarna griniga och det går alltid ut 
över allting annat. Ordning och reda 
och att grejerna finns på plats är väl-
digt viktigt för att allting ska fungera. 
Försöka tillgodose andra med det de 
vill ha så gott det går, säger Mikael.

FÖRBEREDELSERNA ÄR NOGGRANNA, 

särskilt vid matchdag.
– Ofta gör man ganska myck-

et kvällen innan. Ser till så att alla 
skridskor är slipade, att klubbor 
och allting är i ordning. Att allting är 
okej. Sedan på matchdagen brukar 
jag vara på plats tre timmar innan 
match. Det är alltid massor i sista 
sekunden där också, några skridskor 
som inte är slipade, någon skena 
som är av och så där. Men mycket 
försöker man göra dagen innan så 
det mesta är klart, säger Mikael.

”Jag är nog ganska lugn”
Att ta hand om en hel spelartrupp 

kan bli stressigt, men Mikael Johans-
son är avslappnad i sin roll.

– Man ska bara vara där och fin-
nas till, så är det, säger han.

SKROCKFULLHET HOS SPELARE är 
vanligt – men det finns också spela-
re som sticker ut på annat sätt.

– De flestas skridskor ska slipas 
varje träning i stort sett. Men vi har en 
kille i laget, Andreas Wernersson, som 
slipar skridskorna tre gånger – per 
säsong. Honom lägger man inte ner 
jättemycket jobb på. Det är en dröm-
gubbe, säger Mikael och fortsätter:

– Han kan bli vansinnig. Ibland 
säger jag att ’nu tog jag dina skrid-
skor i dag’ och han blir helt galen. 
Han vill aldrig ha slipat, det blir för 
vasst. Så han slipar bara tre gånger 
per säsong, det brukar vara lagom 
och passar honom.

De är viktiga profiler inom laget. Men de är inte spelare – de är materialförvaltare.
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Personlig service – fri hemleverans!
Fjärås Industriväg 4, 439 74 Fjärås
Tel. 0300-54 11 07. 
Mån–fre 10–18, lör  11–15. 
www.blombergsmobler.se

Stressless® Metro
Läder Paloma, svart. Fåtölj och pall 

13.990 kr

Lagervara. Begränsat antal!

JETSON 
– Design: Bruno Mathsson

Dux soffor & fåtöljer nu 
till kampanjpris i butik!

1924-2016

Tel. 0300-24352, Sätilav. 400, 439 72 Fjärås 

www.brjohansson.se

Allt ni behöver av bergkross, sand & jord!
Vi utför allt från stora leveranser åt anläggningsföretag
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Inge Mobil ............... 0706 - 37 54 22
Glenn Mobil ............. 0706 - 44 51 10 
Christer Mobil ........... 0702 - 00 10 03

ALLT FÖR BYGGAREN  
PÅ ETT STÄLLE!

www.derome.se

Vi servar 

byggproffs

Återkom med godkännande eller ändringar.
Vänligen svara på mailet  där denna fil bifogades. Vi producerar efter godkänt korrektur!

Till:  Jessica 2089
Från: John Moberg
Datum: 2014-04-08
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ishallen?
Vi har lösningen. Vi erbjuder totalentreprenader samt service på  
alla märken av värmepumpar; luft-luft, luft-vatten, bergvärme etc.  
Ring oss på 0300-43 42 44 så hjälper vi dig!
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DOMARKULTUREN VÄXER

DOMARKULTUREN   VÄXER STADIGT
Domarna har den kanske allra mest utsatta rollen 
ute på isen. Ändå är trycket på att utbilda nya 
i Hanhals stort – mycket tack vare klubbens 
domaransvarige Patrik Norrman.
– Det är nästan så att det blir brist på matcher, 
att de inte får döma så mycket, säger han.
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M ed bland annat sju års 
erfarenhet från Elitserien (i 
dag SHL) med SM-slutspel 

och VM-turneringar på meritlistan har 
Patrik Norrman, 49, en gedigen bak-
grund som elitdomare i ishockey.

SEDAN HAN LA av strax innan mille-
nieskiftet har han de senaste sex åren 
ägnat sig åt att vara domaransvarig 
i Hanhals för att utbilda unga till att 
börja bära den svartvit-randiga tröjan. 

– Dels att utbilda men även stötta 
och coacha dem när de dömer sina 
matcher på lite olika sätt – dels är 
jag med innan matchen, under och 
efter. Ibland är jag med på isen och 
dömer med dem, eller går med på 
isen som fadder. Killarna dömer men 
jag är på isen och stöttar dem, oftast 
när domarna är helt nya.

”Ett bra bollplank”
Han tycker det är roligt att fostra 

nya domare.
– Eftersom man har dömt så myck-

et själv tidigare så tycker jag det är 
någonting att ge tillbaka till de unga 
killarna som nu börjar, som nu får 
ett bra insteg. De får bra självförtro-
ende, någon som är där och stöttar 
dem. De vet att jag finns. Även om 
jag kanske inte finns på matchen kan 
de ringa mig efteråt, ställa frågor, få 
återkoppling, göra så att det blir rätt 
från början. Det är den tuffa biten, 
när de är nybörjare, när de ska gå 
in och börja. Sen blir det ju lite prat 
med föräldrar. Jag är inte rädd för 

föräldrar som gapar och skriker, att 
prata med dem och även tränarna. 

– Jag tror jag är ett bra bollplank 
för våra ledare, för de kommer också 
och ställer massa frågor. Det är lite 
det som domarna behöver, anser 
jag. En spelare oavsett sport behö-
ver en coach, en tränare, en förebild 
– och domarna får det i form av mig. 
Det är många som tycker det är väl-
digt roligt att döma ishockey, att vara 
domare. Det tror jag hänger med att 
en vuxen finns där och stöttar dem.

I SOMRAS VAR han bland annat med 
på sommarhockeyskolan och före-
läste.

– Där pratade jag mycket med 
killarna om uppförande, hur man ska 
bete sig på plan. Sen gick vi igenom 
lite regler, de som kanske ska börja 
spela på helplan, hur reglerna är, 
och tala ur ett domarperspektiv så 
att de också förstår att en domare 
tillhör spelet. 

– Om killar och tjejer vid unga 
åldrar blir medvetna om hur det är 
att dra på sig domartröjan så kanske 
de respekterar på ett annat sätt.

PATRIK FICK BRA respons av ungdo-
marna. 

– Det jag tycker är rätt så kul när 
man är där är att de hela tiden ställer 
frågor, de är aktiva och får svar på 
sina frågor. Är de aktiva så lyssnar 
de, sen möter man ju på killarna i 
korridoren och på läktaren och då 

kommer de fram och frågar och så 
där, lite intresserade. Man blir ju 
trots allt bättre hockeyspelare om 
man kan lite bättre av reglerna. 

Från 5 till 44 utbildade
Trots att det kan bli stora påtryck-

ningar mot domare både från  
spelare på isen, men även från  
ledare i båsen och föräldrar på 
läktaren, så är trycket stort på att få 
utbilda sig. 

– Det var en kille som sa till mig 
förra året: ”Patrik, det finns killar som 
tycker det är roligare att döma än att 
spela”. Vi har lyckats få till en rätt 
bra domarkultur i Kungsbacka. Det 
året jag började hade vi 5-6 utbilda-
de per år, det var rätt så lite. Förra 
säsongen hade vi 44. Det var väldigt 
många förra året, det är jätteskoj. 
Det är nästan så att det blir brist 
på matcher, att de inte får döma så 
mycket, men det är angenäma pro-
blem, berättar han.

DET BETYDER MYCKET för honom att 
få jobba som domaransvarig.

– När man ser att man får någon-
ting tillbaka får man väldigt mycket 
energi att jobba vidare med det. 
Jag har ett enormt stort intresse 
för hockey och att få stötta de här 
killarna som vill försöka sig på den 
här domarkarriären. Det är väl egot 
lite grann, att när allting funkar bra, 
då drivs man ännu mer att göra det 
ännu bättre, säger Patrik Norrman.
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BYT INTE TAK   
– BEHANDLA DET
Roofia IsoMax är en komplett ytbeläggning för takpannor som ger  
en oöverträffad vidhäftning och kulörbeständighet. Förutom att ditt tak 
återfår sin kulör och glans återfår det även sin skyddande yta vilket gör 
att fukt och påväxt hålls borta. Ditt tak håller helt enkelt längre.

www.roofia.seLÄS MER OCH BOKA PÅ

Boka kostnadsfri takbesiktning på  
0300-32 32 10  
eller direkt på www.roofia.se 
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Boka kostnadsfri takbesiktning på  
0300-32 32 10  
eller direkt på www.roofia.se 

DITT BILVARUHUS I KUNGSBACKA

www.hedinbil.se
KUNGSBACKA
Hedebrovägen 15
Försäljning: 0300-320 220 
Mån-fre 9-18, Lör-sön 11-15
Verkstad: 0300-320 230 Mån-fre 7-17

H E D I N  B I L  I  K U N G S B A C K A  Ä R  E N  F U L L S E R V I C E A N L Ä G G N I N G  F Ö R  M E R C E D E S - B E N Z ,  N I S S A N ,  K I A  O C H  C I T R O Ë N

Hos oss på Hedin Bil i Kungsbacka säljer vi 
Mercedes-Benz person- och transportbilar, Nissan 
person- och transportbilar, Citroën person- och 
transportbilar samt Kia.

Hedin Bil är ett fullserviceföretag. Det betyder att 
vi säljer och servar allt från minsta personbil till 
största lastbil. Här hittar du både begagnade och 
nya bilar. Vi jobbar hårt för att du skall bli nöjd 
med ditt bilköp! 

Vi kan erbjuda dig en rad olika tjänster, så som 
prova-på-försäkring, finansiering, delbetalning på 
service och reservdelar med hjälp av Hedin-kortet 
m.m. Vår personal står redo att hjälpa dig med dina 
frågor, så tveka inte att ringa eller komma in på ett 
besök!

Välkommen!

Lars Petersson, Platschef 
med personal

210*297_Ditt bilvaruhus i Kungsbacka.indd   1 2016-08-30   12:29
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FRÖLUNDABESÖKET

MÄSTARBESÖKET LO  CKADE STORPUBLIK

– Som alltid roligt att träffa fans. 
Och för hockeyn här i Göteborg med 
omnejd. Hanhals är en stor klubb som 
har många aktiva, så det är kul att se, 
säger Lundqvist.

FÖR HANHALS ÄR Frölundabesöken 
en stor händelse varje säsong.

– Det betyder väldigt mycket för 
oss, både för föreningen, ungdo-
marna och barnen som ser att det 

kommer en sån stor klubb hit ner och 
spelar här. Och att vi kan visa att vi 
har en hall som klarar av att hantera 
det, säger Hanhals ordförande Hans 
Bergquist.

ÄVEN FRÅN FRÖLUNDAHÅLL anses 
konceptet att besöka Kungsbacka 
för matcher vara lyckat.

– Det har blivit en tradition att spela 
här. Vi har en policy att vi inte vill 
spela några av våra träningsmatcher 
i vår hemmaarena, utan att det är 
premiären som är första gången vi 
visar upp oss i Scandinavium. Därför 
är det jättebra att vi kan åka runt 
så här, till Kungsbacka till exempel 
och spela matcher. Det tycker vi är 
kanon, säger Frölundas presschef 
Peter Pettersson Kymmer.

– Vi har en jättebra relation med 
Hanhals, och vi hoppas den ska bli 
ännu bättre i framtiden, fortsätter han.

D et var många som utan problem 
trotsade sensommarvärmen för 
att gå in i kyliga Kungsbacka 

ishall den 25:e augusti för att se de 
två senaste säsongernas SHL- 
mästare Frölunda och Växjö mötas 
i en träningsmatch. Inte mindre än 
1527 noterades på plats som fick 
se två lag mitt uppe i pågående 
CHL-matchning. 

FÖR FJÄRDE GÅNGEN var Frölunda 
på plats i Kungsbacka för match, 
något som har blivit till en tradition. 
Inför matchen hölls det en ledarträff 
tillsammans med de regerande  
mästarnas huvudtränare Roger 
Rönnberg och klubbdirektör Christian 
Lechtaler. 

Med försäljning av 50/50-lotter, 
pucksläpp i pausen och full fart i 
caféet blev det en trevlig vistelse för 
de närvarande under kvällen.  
Och på isen bjöds det på ishockey 
av högsta klass.

Tung Frölundakväll
Frölunda, som nyss hade kommit 

hem efter en CHL-turné med match-
er mot Wolfsburg och Pardubice på 
bortaplan fick en tung start på match-
en och Växjö gick till pausvila med 
en 2–0-ledning. Frölunda repade sig 
dock i andra och inför sista perioden 
var utgångsläget oavgjort, 2–2. 

I den tredje perioden ryckte de 
småländska gästerna igen och den 
här gången lyckades inte Frölunda 
komma tillbaka, utan föll till slut med 
2–5 efter det sista målet i tom bur.

– Vi gör ingen toppmatch direkt. 
Växjö är lite hetare, säger Frölunda- 
kaptenen Joel Lundqvist efteråt.

DET VAR INTE första gången han  
spelade inför Kungsbackapubliken.

– Vi har varit här i några år nu, det 
börjar bli en vana. Det är trevligt att 
komma hit, absolut.

”Roligt att träffa fans”
Efter matchen var det autografskriv-

ning i hallen där kön var lång med 
såväl unga som äldre som ville ha en 
skymt och pratstund med stjärnorna.

En tradition hålls vid liv. 
Även den här hösten 
besökte Frölunda 
Kungsbacka för 
träningsmatch mot 
Växjö Lakers.
– Det betyder väldigt 
mycket för oss, säger 
Hanhals ordförande 
Hans Bergquist.



Hanhals äntrar Hockeyettan som nykomlingar. 
Och de gör det med en ny huvudtränare vid  
rodret – som inte räds motståndet. 
– Vi kommer ta för oss, säger André Selander.

NYA COACHEN
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E fter ett lyckat kval i våras 
kunde Hanhals efterlängtat ta 
klivet upp till ettan. I samband 

med det tackade Niclas Högberg för 
sig i rollen som huvudtränare och i 
våras deklarerade klubben att André 
Selander blir hans efterträdare som 
nu tagit över inför den här säsongen.

– Jätteroligt att komma till en 
klubb som Hanhals som är framåt 
och uppåt. Det är den föreningen i 
Göteborgsområdet efter Frölunda 
som har gått fram på rätt sätt. Man 
jobbar med organisation, inte bara 
spelare och därför kändes det extra 
roligt. Jag tycker det finns potential i 
klubben att bli en stabil klubb även i 
Hockeyettan.

EFTER ATT HA tränat moderklubben 
Hovås de fyra senaste säsonger-
na var det inget svårt beslut för 
32-åringen som tidigare spelat två 
vändor i Hanhals, senast 09/10 när 
klubben hörde av sig. 

– Ett ganska enkelt val ändå. 
Jag tycker att Hanhals gått framåt 
för varje år sedan jag lämnade och 
fått ordning på mycket. Framförallt 
det senaste året, då de spelade fin 
hockey. Samtidigt kände jag mig lite 

färdig där jag var i Hovås, så det var 
ett naturligt steg, säger Selander.

DET ÄR EN ”go gubbe” som anslutit 
till Kungsbackaklubben. 

– Jag är väl en kille som bjuder 
på mig själv ganska mycket. Det är 
det som är främst, som min familj 
och mina vänner skulle beskriva mig 

som. Som hockeytränare försöker 
jag vara ganska rak. Vara både svart 
och vit när det behövs, även böj-
bar när det behövs, men i det stora 
hela rak och tydlig. Men även kunna 
bjuda på ett skratt med grabbarna, 
säger han.

”Har ett hästjobb att göra”
Utmaningen som väntar nu är stor för 
klubbens elitlag som ska ta plats som 
nykomlingar i Hockeyettan Södra  
– något som André Selander är  
mycket väl medveten om.

– Det kommer krävas otroligt 
mycket av laget, allt från ledare hela 
vägen ner till 23-24:e spelare. Alla 
måste inse att vi har ett hästjobb att 
göra. Det kommer krävas att vi jobbar 
lite hårdare än alla lag, sätter en kul-
tur som vi tycker är en bra standard 
och att vi följer den hela vägen.

FÖR ATT SÄTTA sin prägel på det 
hela ser han till helheten.

– Det är mer att prata om att sätta 
en träningskultur. Jag vill att vi ska 
träna hårt, träna bra och träna rätt. 
På det sättet tror jag att vi på sikt 
får ett lag som orkar och blir jobbiga 
att möta. Det vet jag inte hur långt 
det kommit, men det krävs givetvis 
mer ju högre upp i seriesystemet du 
kommer. Det är det stora hela som 
jag på sikt vill ska sitta. 

HANHALS KOMMER INTE vara rädda 
för att ta sig an den nya serien som 
nykomling.

– Vi har sagt att vi ska vara kaxiga 

från start, vi ska inte be om ursäkt för 
att vi kommit upp till Hockeyettan. Vi 
kommer ta för oss och kommer vilja 
slåss om tre poäng varje match. Så 
får vi se hur långt det leder, säger 
Selander.

Vad vill du få ut den här säsongen  
för att du ska känna dig nöjd?

– Rent resultatmässigt är det vik-
tigaste att hålla oss kvar givetvis. Vi 

ska inte trilla ur, inte hamna i någon 
kvalserie. Det är det resultatmässiga. 
Men på det stora hela vill jag att vi 
tar ett jättekliv i hur vi beter oss när 
vi kommer till hallen, hur vi tränar, 
hur vi uppför oss. Alla de bitarna ska 
bli så professionella som möjligt. Så 
nästa år ligger vi redan där i som-
marträningen, då vet alla vad som 
kommer krävas för att ta ytterligare 
ett steg, och då kommer vi göra det i 

tabellen också. Då har vi också ett år 
i ligan, så det är många pusselbitar 
som faller på plats då, tror jag. 

– Men första året är givetvis jätte-
viktigt. Även om man inte vill prata 
placering vill man ju inte heller ha 
kniven mot strupen när det närmar 
sig januari, februari. Gör man rätt 
saker tidigt slipper man det, säger 
tränaren.

HANHALS  I ETTAN
FÖR  ATT STANNA

50



52 TEXT: RASMUS TYNANDER  |  BILD: TOMMY HOLL

ARTIKELNAMN FINSLIPARNA
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Välkommen till Däck-Bert, Södercity, Kungsbacka | Kontakt: 0300-169 79 | www.dackbert.se | info@dackbert.se

Vi hjälper dig att hitta rätt däck  
som passar dig och din bil.

Hos oss hittar du 
testvinnande däck från

Välkommen!

Vi hjälper dig med:
Däck & fälg | Däckhotell | Hjulinställning 

Till personbilar och tunga fordon

Kör med säsongens 
säkraste däck

Välkommen till Däck-Bert, Södercity, Kungsbacka | Kontakt: 0300-169 79 | www.dackbert.se | info@dackbert.se

Vi hjälper dig att hitta rätt däck  
som passar dig och din bil.

Hos oss hittar du 
testvinnande däck från

Välkommen!

Vi hjälper dig med:
Däck & fälg | Däckhotell | Hjulinställning 

Till personbilar och tunga fordon

Kör med säsongens 
säkraste däck

Välkommen till Däck-Bert, Södercity, Kungsbacka | Kontakt: 0300-169 79 | www.dackbert.se | info@dackbert.se

Vi hjälper dig att hitta rätt däck  
som passar dig och din bil.

Hos oss hittar du 
testvinnande däck från

Välkommen!

Vi hjälper dig med:
Däck & fälg | Däckhotell | Hjulinställning 

Till personbilar och tunga fordon

Kör med säsongens 
säkraste däck

Välkommen till Däck-Bert, Södercity, Kungsbacka | Kontakt: 0300-169 79 | www.dackbert.se | info@dackbert.se

Vi hjälper dig att hitta rätt däck  
som passar dig och din bil.

Hos oss hittar du 
testvinnande däck från

Välkommen!

Vi hjälper dig med:
Däck & fälg | Däckhotell | Hjulinställning 

Till personbilar och tunga fordon

Kör med säsongens 
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E n nio man stark trupp delar på 
det stora uppdraget att köra 
ismaskin i Kungsbacka ishall. 

Anledningen till att de är så många 
är för att de även ansvarar för badet, 
Aranäshallen och fotbollsplanerna 
utanför hallen. De är vaktmästare, eller 
idrottsplatstekniker med ett finare ord.

– Det går bra, det har varit jätte-
bra hittills. Då kan man alltid byta 
med någon om det skulle vara så. 
Det flyter på hela tiden, säger Reine 
Carlstrand. 

HAN ÄR EN i gänget som bland annat 
ansvarar för ismaskinen som inte 
bara kommer till användning i peri-
odpauser utan även mellan varje trä-
ningspass. För Reine väntar nionde 
säsongen och det mesta går numera 
på rutin att köra ismaskin.

– Man tänker inte på det. Det var i 
början, första gången som man tänkte 

”hur ska man klara det?” men har du 
väl kört ett par gånger så sitter det 
där. Det är inte mer komplicerat. Det 
är lite halt i kurvan, man får ta det 
lugnt och såna saker, släppa gasen 
så man inte åker genom sargen. 

– Det har inte hänt när jag varit 
här, men det har hänt i den gamla 
hallen. Den är ju stor, fyra ton med 
batteri och vatten i, så det är inga 
smågrejer. Det gäller att alla saker är 
borta innan man kör ut på isen. Man 
får ta det vackert, helt klart.

OCH DET ÄR mer än att bara synas 
ute på isen där spelarnas underlag 
ska göras skinande ren.

– Du ska fylla på vatten, och så 
byts det kniv i den här maskinen. En 
stor kniv som man gör i ordning, som 
lämnas in på slipning. Den byter vi 
en eller två gånger i veckan, bökigt 
som bara den att lyfta ut. Sen är det 

mål som ska lagas. Nu blir det myck-
et mer borrning i år också för nu 
ska alla lag spela med plexiplugg, 
piggar till målen, säger han.

Han trivs med sin roll 
– Du får göra mycket. Det är i och 

för sig samma grejer oftast, men det 
är roligt att vi förhoppningsvis kan 
bli ännu bättre på is varje år. Det är 
en hel vetenskap det här med is, när 
man lägger den. Det ska droppas på 
och det ska göras det ena och det 
andra.

– Det är roligt när det startar. Det 
är alltid kallt i början, man blir ju 
förkyld med en gång. När isen läggs 
blir man förkyld. Men det är roligt, 
särskilt nu när man förhoppningsvis 
får se lite andra lag, säger han och 
syftar på den nya säsongen för Han-
hals som nykomlingar i division ett.

ALLT FÖR 
UNDERLAGETS 

SKULLDet är inte alla som klarar av att  
köra en fyra ton tung maskin på is.
Men en som kan är Reine Carlstrand.  
– Det är lite halt i kurvan, säger han. 

 Arne Jacobsson  Mats Ohlqvist  Christer Stigsson  Tommy Wernersson  Roger Krantz  Marcus Jansson  Lennart Hansson  Göran Johsson 
Reines åtta medarbetare



KABELGATAN 16, 

KUNGSBACKA, 0300-748 60 

VARD 9–18 • LÖRD 10–14

VÄRMEPUMPSTIDER

LUFTVÄRMEPUMP EF35 SVART
• Värmekapacitet max 5,5 Kw, Cop 4,19
• Inverter
• Anpassad för kalla klimat
• Scrollkompressor - med endast två rörliga 
 delar för maximal livslängd och besparing
• Luftkonditionering
• Driftsfunktion fläktläge för braskamin
• Energiklass A

LUFTVÄRMEPUMP FH25/20-026

Energisnål och effektiv med låg ljudnivå 
• Delade luftriktare för optimal cirkulation och luftspridning 
• Elsensor som känner om du befinner dig i rummet och anpassar värmen/kylan därefter 
samt sänker värmetillskottet om du lämnar rummet för att spara energi

Energiklass värme/kyla: A++/A+++. SCOP/SEER: 4,9/9,1. Max kylkapacitet: 3,5 kW. Årsförbrukning värme/
kyla: 924/96 kWh. Typ av apparat: Kylning och uppvärmning. Kylläge: Luftkyld. Max värmekapacitet: 6,3 kW. 
Ljudnivå inne/ute: 20-44/49 dB.

21.500:-
inkl. standardmontering

rotavdrag 1.935:- 
Efter rotavdrag 

19.565:-

LUFTVÄRMEPUMP SF25
• Supertyst från 21dBA
• Cop 4,3
• Värmekapacitet max 4,1 KW

LUFTVÄRMEPUMP SF35
• Supertyst från 21dBA
• Cop 4,3
• Värmekapacitet max 4,6 KW

VÄRMEPUMPSSKYDD 
Q VENT/22-004
1795:-

17.500:-
inkl. standardmontering

rotavdrag 1.575:- 
Efter rotavdrag 

15 925:-

18.900:-
inkl. standardmontering

rotavdrag 1.701:- 
Efter rotavdrag 

17.199:-

Värmer på vintern, svalkar på sommaren
• Skapad för vårt nordiska klimat med effektiv avfrostning samt värmestav
• Många praktiska funktioner, bl a sleepfunktionen som både sänker
temperaturen på natten och dina uppvärmningskostnader
• Energiklass för uppvärmning vid nordiskt klimat, A
Energiklass värme/kyla: A++/A+++. SCOP/SEER: 4,6/8,5. Max kylkapacitet: 3,3 kW. Årsförbrukning
värme/kyla: 791/107 kWh. Typ av apparat: Kylning och uppvärmning. Kylläge: Luftkyld. Max
värmekapacitet: 6,3 kW. Ljudnivå inne/ute: 22-42/56,5 dB.

Hög effekt – låg förbrukning
• Triangeldesign som ger ökat luftflöde och sprider luften bredare, längre och mer jämnt fördelat.
• Utrustad med luftrening som med hjälp av jonisering reducerar bakterier och virus från inomhusluften
• Energiklass för uppvärmning vid nordiskt klimat, A+
Energiklass värme/kyla: A+++/A+++. SCOP/SEER: 5,2/10,1. Max kylkapacitet: 3,3 kW. Årsförbrukning värme/kyla: 619/87 
kWh. Typ av apparat: Kylning och uppvärmning. Kylläge: Luftkyld. Max värmekapacitet: 6,3 kW. Ljudnivå inne/ute: 
17–38/44 dB.

Luftvärmepump Smart Exclusive 9
(effekt värme/kyla: 6,3/3,3 kW) 

24 495:- Efter ROT 22 290:- 

Luftvärmepump Smart Exclusive 12
(effekt värme/kyla: 7/4 kW)

25 995:- Efter ROT 23 655- 

Lämplig för upp till 180 m2
Rekommenderad yta: 25-120 m2

Välj inomhustemperatur mellan 8-30°C

Inbyggd WiFi - styr och övervaka via din smartphone

Rörelsesensor som styr värmen efter var du befinner dig  

Praktisk fjärrkontroll med follow me-funktion

Lämplig för upp till 150 m2

Styr din luftvärmepump via en 
smartphone, köp till Wifi-adapter

1995 kr (art nr 24-026)19.900:-
inkl. standardmontering

EFTER ROTAVDRAG: 18.109:-

Luftvärmepump Q Heat 63
 (effekt värme/kyla: 6,3/3,3 kW) 

17.500:- efter ROT 15.925:-

Luftvärmepump Q Heat 66 
(effekt värme/kyla: 6,6/4,0 kW)

18.500:- efter ROT 16.835:-

Tips!----------------------------

---
--

--
--

---

---

Kom ihåg att rengöra din luftvärmepump varje år för 
att behålla dess låga energiförbrukning och ha lång 

livslängd. Med en rengöringsspray kan du enkelt ren-
göra pumpen själv. Rengöringsspray Q Effect/22-096 

FRÅN
17.500:-

Inkl.standardmontering
Efter rotavdrag 

15.925:-

FRÅN
24.495:-

Inkl.standardmontering
Efter rotavdrag 
22.290:-

Luftfilter och joniseringsenhet för maximal luftrening
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HÄR HITTAR DU OSS: 
Sävedalen Göteborgsvägen 112. 

Kungsbacka Kungsparksvägen 51.  

Aröd Aröds Industriväg 4 A.  

Högsbo A Odhners gata 1.  

Öppettider vardagar 7–19, helger 10–18. Telefon 031-10 78 60. mjuk.se

Världens modernaste 
biltvätt till halva priset!

!

Halva priset på valfritt 
tvättprogram.
Ord.pris Bastvätt 259:- Ord.pris Guldtvätt 359:-
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Alla bilar är olika.
Så vi tvättar varenda bil olika. Därför står våra 
medarbetare i tvätthallen och tar hand om alla bilar 
för hand. Schamponerar, högtryckstvättar och 
fälgtvättar för hand.

Varenda svåråtkomligt ställe behandlas innan 
bilen masseras av automatiserade, supermjuka 
borstar. Välkommen!

Företag

NamnJag har aldrig tvättat bilen på Mjuk Biltvätt.

Jag har använt Mjuk Biltvätt någon gång.

Jag brukar tvätta på Mjuk Biltvätt.

Skonsam biltvätt med schamponering för hand.

Öppettider 
vardagar 7–19, helger 10–18. 

www.mjuk.se

Värde
 179:-

    1  Efter att bilen duschats med avfettning spolar vi av den 
med högtryck. Fälgarna tvättas noggrant med svamp.

    2  Vi tvättar sedan hela bilen med svamp. Insekter tvättas 
bort med speciellt medel.

    3  Bilen spolas av igen och masseras av mjuka tygremsor 
och skumborstar för att säkerställa att all smuts försvinner.

    4  Slutligen sköljs och torkas bilen. Efter tvätten kan du låna 
både dammsugare och frottéhanddukar.



Magasinsgatan 31, 434 37 Kungsbacka, Tel. 0300-12710, www.vastrabil.se

Västra Bil

SENASTE NYTT 
FRÅN SUZUKI
Först kom glädjespridaren Vitara S, nu kommer fi nurliga Baleno. Båda med 
Boosterjet, bensinturbon som ger både kraft och utmärkt bränsleekonomi. 
Nya Baleno fi nns dessutom med 
Suzukis smarthybrid-system 
som tillval. Välkommen in på 
upptäcktsfärd! 

Bränsleförbr. bl. körning 4,0-5,7 l/100 km. CO2 93-131 g/km. 3 års nybilsgaranti, 3 års vagnskadegaranti, 3 års assistans och 
12 års garanti mot genomrostning. *Vid köp av en ny Suzuki Baleno får du bränsle till ett värde av 5.000:- insatt på ditt 
Suzukikort. Saknar du kort ordnar vi det kostnadsfritt på plats. Kitet, värde 1.795:-, består av weekendbag, paraply och en 
smart organizer. Gäller t. o. m. 31/8 2016. Suzuki Baleno på bilden är extrautrustad.

VITARA
TESTVINNARE!
TEKNIKENS VÄRLDS STORA SUV-TEST 2016

”Nya Baleno är stor för sin storlek”
  TEKNIKENS VÄRLD 14/2016

VITARA S
BOOSTERJET FRÅN 

202.900:-
VITARA FRÅN 157.900:-

BALENO 
BOOSTERJET FRÅN 

 139.900:-
BALENO FRÅN 124.900:-

LANSERINGS-
ERBJUDANDE BALENO! 
BRÄNSLE FÖR 5.000:- 
& SMART RESEKIT* 

www.vastrabil.se

Det personliga alternativet!

Vardagar 9-18 • lördag 11-14
Magasinsgatan 31 (mittemot Freeport) Tel. 0300-127 10

Välkomna 
önskar Percy, Simon & Lars

 
Vi utför plattsättningsarbeten och totalentreprenader. 

Medlem i PER och BKR. Våtrumsbehörig. 

Kontaktuppgifter: 

Epost: fasanbyggkakel@tele2.se 

Mobilnummer: 0703-622690 eller 0703-622691 

Hemsida: www.fasanbyggkakel.se 

Your Complete Storage Provider

www.engstroms.nu

INFO@ENGSTROMS.NU     •     +46 (0)31 746 60 00     •    WWW.ENGSTROMS.NU

The future is here!

Nokia OZO is the first professional VR 360°
camera and features 8 sensors with 2K x 2K,
Global shutter and 195° field-of-view.
Live VR Preview allows you to see and hear
everything the OZO captures in real-time!

We are proud to announce Engströms as the 
sole distributor in Sweden, Norway & Denmark

Contact our sales-staff to arrange a meeting at IBC 2016!

Ring eller SMS:a oss för mer information

Fredrik Hof 0705-66 01 96

Mikael Funkqvist 0705-66 01 97
eller



Emma Thörnberg Jessica Lagergren Mikael Lindeberg

Camilla Möllerström Mats Wahlbäck Maria Celion

Emilia Olsson

Vill du ha bättre
betalt för din bostad?

Välkommen att kontakta oss på te. 0300-722 22
eller gå in på svenskfast.se/kungsbacka

KUNGSBACKA
Gymnasiegatan 16, 434 50 Kungsbacka, 0300-722 22, www.svenskfast.se/kungsbacka
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SOMMAR, 
SOL OCH ISHOCKEY!

V arje år arrangerar Hanhals 
Kings en sommarhockeyskola 
under tre veckor mitt i som-

maren. Parallellt med Kungsbacka 
Hockey Academy arrangerar också 
Mikael Sandberg Sampan Summer 
Camp för målvakter. För andra året 
har vi även en Powerskating-camp 
med Niklas Glader, där spelarna kun-
de välja att utöka sin istid och få en 
rejäl duvning i skridskoteknik. 

Stort intresse
Lena Fredholm är inte bara en 

kraft på kansliet hos Hanhals IF, hon 
är även ansvarig för sommarhockey-
skolan.  Lena är spindeln i nätet och 
hon kan summera tre veckor med 
otroligt glada barn.

– För oss är det fantastiskt 
glädjande att så många vill komma 
och spela hockey på sommaren i 
Kungsbacka. Och framför allt är 
det glädjande att vi hade så många 
spelare som var internatelever, vilket 
visar att vårt goda rykte når utanför 
kommungränsen. Vi strävar verkligen 
efter att spelarna ska få en så bra ut-
bildning som möjligt men vi är också 
medvetna om att det finns en hel del 
tid utanför isen.

I DET FULLSPÄCKADE tränings-
schemat fanns det därför utrymme 
för både utbildning och besök av 
NHL-spelare. Kungsbackas egen 
Christian Folin var naturligtvis en 

välkommen gäst och även John 
Klingberg, ursprungligen från Lerum, 
numer i Dallas Stars, var naturligt-
vis välkomna avbrott i det hektiska 
träningsschemat.

– Vi är verkligen glada för att 
de ville ställa upp och prata med 
alla spelarna. De har ju också varit 
knattar en gång i tiden och vet hur 
uppskattat besöket är bland barnen. 
Det ger alla en inblick i hur det är 
att jobba som ishockeyspelare men 
också vilket jobb som krävs för att 
gå hela vägen. Både Christian och 
John var väldigt ödmjuka och tog sig 
tid att svara på de mest underliga 
frågor, allt från vad de äter till vilken 
klocka de har, berättar Lena med ett 
leende.

OCH ÄVEN OM fokus givetvis låg på 
att utveckla hockeykunskaperna, 
fanns det också tid för alla spelare att 
diskutera och resonera kring vad det 
innebär att tillhöra en förening och att 
hålla på med lagidrott. SISU fanns på 
plats och hade ett anpassat program 
för både yngre och äldre spelare.

– Det är viktigt att hela tiden på-
minna alla, både liten och stor, vad 
det innebär att tillhöra en förening. 
Även om vi vuxna använder termen 
värdegrund, är det enklare att förstå 
om man sitter ner och samtalar med 
de yngre barnen. Det handlar helt 
enkelt om att vara en bra kamrat 
och att hela tiden ta hänsyn till sina 

lagkamrater och ledare och att alltid 
göra sitt bästa för att alla ska må 
bra. SISU har ett mycket bra material 
för alla möjliga upptänkliga aspekter 
av idrottslivet och det är faktiskt vik-
tigare att vi fostrar bra människor än 
duktiga hockeyspelare, säger Lena.

HON HAR SJÄLV praktisk erfarenhet 
av hur bra människor ska vara när 
hon pratar varmt om sina instruk-
törer. Självklart fanns det extremt 
meriterade instruktörer men till sin 
hjälp hade de juniorer från Hanhals 
egen verksamhet. Dessa juniorer 
fick praktisk erfarenhet av vad det 
innebär att vara ledare.

– De gjorde ett mycket bra jobb 
och var väldigt uppskattade bland 
spelarna. De fick också lära sig en 
hel om ledarskap och har säkert fått 
med sig en del kunskap som de kan 
använda, både som spelare och 
framtida ledare. 

 
ATT DET ÄR mycket jobb är inget 
som Lena sticker under stolen med 
men samtidigt ger det väldigt mycket 
tillbaka.

– Vi kan summera ett väldigt 
lyckat resultat, på alla fronter. Nöjda 
deltagare, lyckade ledare och ökade 
energinivåer inför nästa sommar. 
Det ger oss alla kraft att titta framåt 
och snart är det dags att planera för 
nästa sommar.

För många hockey- 
spelande barn är det  
en självklarhet att kliva  
in i i en ishall när solen  
står som högst på himlen.  
Och Kungsbacka Hockey 
Academy ser till att  
alla hockeytörstande  
ungdomar får sitt  
lystmäte.

I hockeyskolan finns det inga 
krav på förkunskaper och här är 
barnen i centrum och vi lär oss 

skridskoåkningens grunder samt 
spelet med klubba och puck på ett 
lekfullt och roligt sätt, allt på barnens 
egen nivå.

Ni föräldrar är välkomna att vara 
med på isen under träningarna, 
framför allt i början. Vi hoppas givet-
vis att ett par föräldrar fortsätter som 
ledare både på och utanför isen. För 
att vara med som ledare krävs ingen 
egen hockeyerfarenhet.

VI ERBJUDER TRÄNINGSTILLFÄLLEN 

de flesta lördagar och söndagar där 
tjejer och killar tränar tillsammans i 
respektive årskull för sig. Hockey- 

skolan startar i mitten av september, 
och man är välkommen när som helst 
på säsongen för att pröva på.

Ni kan även läsa mer om hockey-
skolan i hockeyförbundets föräldrar-
hörna, klicka här

Utrustning
Man behöver inte en massa ut-

rustning initialt men vissa skydd är 
obligatoriska:

 Hjälm med galler

 Halsskydd

 Skridskor med skydd

 Ordentliga handskar

 Inget krav initialt på hockeyhandskar

 Klubba

DET GÖR ONT att ramla! Tips kan 
vara att ha enkla knäskydd (typ  
inlines) och något mjukare för  
rumpan.

Viss utrustning finns att låna vid 
”Prova på”. Stäm av med ledarna 
innan i så fall.

VILL NI KOMMA ner och prova på 
någon gång, kontakta ledarna på 
hockeyskolan@hanhalsif.se

HAR NI FRÅGOR eller funderingar 
tveka inte att höra av er direkt till 
hockeyskolan på hockeyskolan@
hanhalsif.se. 

Det går även bra att ringa vårt 
kansli på telefon 0722-261006.

BÖRJA SPELA ISHOCKEY I  
HANHALS HOCKEYSKOLA

I Hanhals IF:s hockeyskola deltar varje år ca 150 barn. 
Vår hockeyskola är en del av ”Tre kronors hockeyskola”. För säsongen 2016/2017 
riktar hockeyskolan in sig på tjejer och killar födda 2009-2011. Även äldre tjejer  
och killar som inte har spelat hockey tidigare är välkomna. De äldre barnen  
börjar ihop med de yngre barnen och slussas sedan upp i åldersgrupperna  
i takt med att man utvecklas som hockeyspelare.
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ARTIKELNAMN ARTIKELNAMN

 Anders Rybrink  Peter Kronvall  Hans Bergquist  Claes Halgren  Gunilla Andersson  Ulf Krantz 
 Andreas Welinder  Anders Engelbrektsson och Michael Hillström saknas på bild

Namn fr. vänster

STYRELSEN

VÅR MISSION – HOCKEY 
BÅDE FÖR BREDD OCH ELIT

Följ oss Hanhals IF Facebook och Twitter!

62 BILD: TOMMY HOLL

STYRELSEN I HANHALS IF har som uppgift att se till så att föreningen utvecklas både inom bredd och elit. Det är  
ett ideellt arbete som erbjuder många härliga möten! Tillsammans med föreningens marknad- och eventgrupp,  
arbetar styrelsen med att stärka relationerna med våra lokala företag. Det sker i form av olika sponsorsamarbeten 
och evenemang där ambitionen är att skapa mervärde och mötesplatser för våra sponsorer. 
HÄR FINNS MÅNGA spännande möjligheter för dig som företagare, så varmt välkommen att kontakta oss!  
Se vår hemsida www.hanhalsif.se för kontaktuppgifter.

SÖDRA HAMNGATAN 29  
 www.1joyeducation.se/gymnasieakademin
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VÄLKOMMEN IN! BURGER KING KUNGSBACKA
KUNGSPARKSVÄGEN 51, ÖPPET KL 10-22


