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ORDFÖRANDEN HAR ORDET

En ny
säsong
startar så
äntligen!
Som vi har längtat!

V

i nådde våra mål förra året.
Att fortsätta utveckla vår
verksamhet, stanna kvar i
Hockeyettan och påbörja arbetet med
att skapa en förening som ligger i
framkant.
Vi har lyckats vända en förening
med ansträngd ekonomi, till att nu
starta säsongen med en sund underliggande ekonomisk trygghet. Det ger
oss arbetsro och möjlighet att höja
blicken.
Vårt arbete har dock bara börjat.
I en förening med så bred ungdomsverksamhet med både bredd- och
elitfokus, så märkte vi förra säsongen
att vi saknade en röd tråd genom
hela vår förening. Vår ambition är att
våra spelare skall känna sig hemma och inkluderade. Våra ledare
och tränare skall ha rätt verktyg och
stöttning för att kunna erbjuda rätt
utbildning för våra spelare.

Vi har en långsiktig vision.

Hanhals Kings skall vara västsveriges
bästa ungdomsförening och utbildningsplattform. Här skall våra spelare
få spela så mycket hockey som det
bara går, utmanas och peppas. Våra
spelare skall ha roligt tillsammans och
få ett trevligt bemötande.
Hos oss skall man känna sig välkommen. Och här skall man få den
bästa tänkbara hockeyutbildningen.
Inte bara på isen, utan även i livet
runtomkring, vara en bra kompis med
sunda värderingar.
Därför har vi inför det här
året tillsammans med alla våra

huvudtränare och lagledare i sann
demokratisk anda arbetat fram våra
sportsliga riktlinjer och policydokument. Detta har aldrig gjorts tidigare.
Varför gör vi detta? Hockey kräver
engagemang och delaktighet. Många
bra idéer finns ute bland våra tränare
och ledare. För att vi skall vara
längst framme måste vi lära oss av
våra ledare och tillsammans sätta
en plan. Ett gemensamt framarbetat
dokument, med den röda tråden, blev
resultatet.
VÅR VISION INFÖR nästa år är klar

och tydlig:
”Att skapa förutsättning för våra
spelare att bli så bra som möjligt, i en
positiv utbildningsmiljö.”

TACK FÖR ATT du tar dig tid att läsa om

vår förening. 490 aktiva spelare och
många engagerade ledare och föräldrar är en bra förutsättning att vi skall
lyckas med vår vision. Ett stort tack för
er energi och ert engagemang och kom
ihåg att ordet förening betyder gemenskap och att vi tillsammans verkar för
ett gemensamt ändamål.
Som exempel behöver vi hjälp i
cafét, i marknadsgruppen, vid cuper,
matcher m.m. Hör av dig till kansliet
om du vill verka tillsammans med oss
andra. Hanhals behöver dig, i stort som
smått.
Trevlig läsning.

BILD: TOMMY HOLL

HANS BERGQUIST
ORDFÖRANDE

HANS BERGQUIST
Ålder: 54
Familj: Gift och tre barn
Bor: Åsa
Yrke: Egen företagare och ordförande
Klubbor: En massa trasiga Bauer
Okänd talang: Spelat in två plattor
Hockeyfavorit: ”Honken”

SEB Kungsbacka
stödjer
Hanhals Kings
ungdomsverksamhet

SPORTCHEFENS AMBITIONER

”Jag tippar att vi kommer topp 5”

E

Områdets största klubb
längtar efter allsvenskan
Sportchefen Björn Erlandsson har ett brett fögderi. Han basar inte
bara över ett A-lag med allsvenska ambitioner. Hanhals är också
hela Göteborgsområdet största hockeyförening.
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rlandsson är mäkta imponerad
över omfattningen på verksamheten. Han räknar på ett
noteringspapper och kommer
fram till att klubben har nästan 500
aktiva spelare.
– Vi börjar komma upp till en nivå där
vi snart inte kan ta emot fler ungdomar,
säger han. För att klara det behöver vi
ytterligare isytor. Fler än 40-45 spelare
går inte att ha på isen samtidigt.
Hanhals ambition är att kunna erbjuda goda förutsättningar till alla aktiva
medlemmar med rötter i kommunen. Ett
led i det är klubbens U 16-lag som möter
Sveriges främsta lag i en elitserie – och
gör det med 18 egenfostrade spelare!
– Avsikten är att ge talanger från
Kungsbacka företräde, förklarar Björn
Erlandsson. En tanke med det är att de i
regel stannar kvar längre hos oss än vad
spelare utifrån gör.
U 16 har redan i höst visat god klass.
Nyligen vann gänget en fyrlagsturnering
med så kvalificerade motståndare som
Karlskrona HK, Rögle BK och Troja-Ljungby.
– Vår förhoppning är att kunna bygga
ett starkt J 18-lag som också tar sig upp
i elit. En röd tråd är att nästan alla ledare
själva spelat i Hanhals och kan bidra
med en genomgående spelidé i sina lag.
Det känns viktigt för att lyckas.
Den som så önskar kan peka på att
Hanhals är en ekonomisk lillebror i konkurrenskraftig division I-konkurrens. De
ansvariga väljer istället att glädjas åt att
klubben hävdar sig trots att de finansiella musklerna är begränsade.
– Vi undviker att använda pengar
som vi inte har, påpekar Erlandsson.
Ändå har vi ambitioner att nå upp till
nästa nivå.

MOT BAKGRUND AV egen spelarbakgrund i klubben kan Björn Erlandsson
göra en förnuftig bedömning av truppkvalitén från sin sportchefsstol.
Han jämför och säger:
– Vi är starkare än i fjol. Framförallt
har vi en homogenare grupp spelare.
Ur det får spetsen växa. Alla spelare
vill upp i allsvenskan. Samma önskan
har både förbundet och Frölunda

TEXT: JAN HANSSON | BILD: TOMMY HOLL

som behöver en samarbetspartner på
den nivån.
Vad samverkan med en SHL-klubb
kan ge visade Borås HC under flera allsvenska säsonger för några år sedan.
Då lånade Frölunda ut sina lovande
talanger österut.
På det viset fick publiken i Borås
Ishall stifta bekantskap med blivande
NHL-stjärnor som exempelvis Erik
Karlsson, Joakim Andersson, Lars Eller
och Philip Larsen. Detta till stor nytta
både för spelarna och för de inblandade
klubbarna.
I en framtid ser Hanhals liknande
möjligheter till tredubbel nytta. Frölunda
är den givna storklubben i vår region.
Det visade inte minst träningsmatchen
mot HV 71 inför mer än 2 000 åskådare
i Kungsbacka Ishall.
– Det var första gången på 40 år
som hallen var fullsatt, noterar Björn
Erlandsson. Och det var ingen tillfällighet. Genom Niclas Högberg hade vi
marknadsfört matchen ordentligt och fått
Kungsbacka-borna rejält intresserade.
Lika stor publiktillströmning vågar inte Hanhals hoppas på i vinterns
seriespel. Men en ambition är att höja
förra säsongens publiksnitt på 370 med
25 procent.
På liknande sätt räknar sportchefen
med en förbättring i sluttabellen. Som
nykomling då hade Hanhals två lag
(Dalen och Halmstad) efter sig i södra
vårserien och slapp nervigt kvalspel för
att hänga kvar.
Erlandsson vågar sticka fram och
påstå:
– Jag tippar att vi kommer topp 5.

BJÖRN ERLANDSSON
Ålder: 48
Familj: Hustru, två döttrar och en son.
Bor: I Onsala.
Yrke: Sportchef och egen företagare.
Klubbar: Kungsbacka Hockey och
Hanhals.
Okänd talang: Händig som snickare.
Bästa hockeyspelaren: Peter Forsberg.
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BMW Service
KUNGSBACKA

DU HAR REDAN VALT DET BÄSTA.
VI HOPPAS DU VILL FORTSÄTTA
du har redan valT deT
renT proToKoll redan
MED
DET!
BäsTa. vi hoppas du vill
innan BilBesiKTninGen
forTsäTTa med deT!

Med vår förbesiktning ser vi till att bilen är i toppskick redan
innan du besiktar den, då slipper du kostnaderna och besväret
med en ombesiktning. Upptäcker vi något som behöver
så hjälper
vi dig förstås.
BMWåtgärdas,
Original
reservdelar.
De är utvecklade

SKADEVERKSTAD OCH KAROSSERI

100%
passform
och funktion.
Vi använder förstås bara
Vi
på Bilia
Group använder
BMWs
och tillverkade förCastrols
att passa
ochOlja
fungera
den kvalitet
som hör en BMW
rekommenderade
Edge
0w30i din bil och de håller
Gratis
förbesiktning!
(Värdetill.
395kr)
Det
vill
säga
100%
BMW.
Gäller
samtliga
BMW-modeller.
och originaldelar, för att hålla din bil i bästa skick.

NYA 5-SERIE TOURING.
PROVKÖR DEN HOS BILIA GROUP KUNGSBACKA.

Det ﬁnns massor med rationella anledningar att välja nya BMW 5-serie Touring. Unika köregenskaper, kraftfull
design, uppkopplade möjligheter, stor och ﬂexibel lastförmåga och avancerade system och smarta funktioner
som hjälper dig i körningen, bara för att nämna några. Men det är först när du ser, hör och känner den nya bilen
som det verkligen händer något.
Välkommen in till Sveriges största återförsäljare av BMW!

NYA BMW 5-SERIE 520d
TOURING CONNECTED EDITION

Comfortpaket inkl. rattvärme, backkamera, 2-zon
klimatanläggning, Active Protection. Connected inkl.
Navigation, Professional, RTTI, Concierge service, Bluetooth,
Professional, Parking Assistant. Automatväxel m.m.

Företagsleasing

3.187 kr/mån

Billån 4.290 kr/mån
Kampanjpris 408.700 kr
Ord. pris 461.300 kr

100% EXPERTIS OCH KVALITET

BehÅll din BmW 100% BmW.

BMW Value Service är ett skräddarsytt serviceprogram för
Din bilBMW-modeller.
blir omhändertagen
serviceexperter,
specialister på just din BMW. De känner modellen
utvalda
Det är till förav
attvåra
du skall
kunna behålla
din
BMW
till 100% BMW
behöva
kompromissa
med
och
systemen
utan och
ochinte
innan,
tack
vare erfarenhet
och kontinuerlig utbildning – de har kunnandet
kvalitet
och rätta
funktion.
Alla kostnader för material och arbete
och den
utrustningen.
ingår i priset, så du vet från början vad det kostar. Och du
märker snabbt att det inte är dyrare. Bara bättre!

BMW
VALUE
SERVICE
100%
eXperTis
och KvaliTeT.

BmW value service

innan, tack vare erfarenhet och kontinuerlig utbildning – de har
kunnandet och den rätta utrustningen.

därmed vet du exakt vad det kommer att kosta
och slipper överraskningar. Dessutom använder vi enbart

BMW Value Service är ett service- och reservdelsprogram

skräddarsytt förför
din din
BMW.
Det omfattar vanlig serviceBMW Value Service är ett service- och reservdelsprogram skräddarsytt
BMW.
Din bil blir omhändertagen av våra serviceexperter, specialister
och reparationstjänster
till konkurrenskraftiga fasta priser.
Det
omfattar
vanlig
serviceoch
reparationstjänster
till
konkurrenskraftiga
fasta
priser.
på just din BMW. De känner modellen och systemen utan och

PRISGARANTI

BMW Original reservdelar och märkesolja. Allt arbete utförs av
våra egna BMW servicetekniker på din BMW serviceverkstad.

100%
passform
funKTion.
Vi är inte
bara månaoch
om att
ge dig bästa kvalitet, vi vill också ge dig det mest
Vi
använder
förstås
bara
BMW
Original
reservdelar.
DeGäller
är
förmånliga priset. Vår prisgaranti
innebär:
privat- och företagskunder,
oljeservice och fordonsKonTroll
utvecklade
och tillverkade
för att passa
och fungera
i din bil,
mot uppvisande
av offert
från annan
auktoriserad
BMW verkstad
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Fordonskontrollen
omfattar ett trettiotal punkter som är viktiga
och de håller den kvalitet som hör en BMW till. De vill säga
fem
mils
radie
från
Göteborg,
Kungsbacka
eller
Borås.
för
din
bils funktion och trafiksäkerhet. Dessutom ingår byte av
100% BMW.
microfilter, olja och oljefilter!
Offerten får vara max 10 dagar gammal.
Vi träffar dig gärna för att berätta mer om hur BMW Value
Serviceprogrammet ger din bil ett långt liv i toppform, till ett
riktigt bra pris.

Bilia Group Kungsbacka

prisGaranTi
Måndag-fredag 07-17

Vi är inte bara måna om att ge dig bästa kvalitet, vi vill också
Hallabäcksvägen
2 Vår prisgaranti innebär:
ge
dig det mest förmånliga priset.
Gäller privat- och företagskunder, mot uppvisande av offert från
Telefon 010-497 87 60
annan auktoriserad BMW verkstad inom fem mils radie från
Göteborg, Kungsbacka eller Borås. Offerten får vara max 10
dagar gammal.

hyrb

il
ditt fasta pris – 1.995 kr 3v9
5
id se kr
rvic
Ord pris från 3.495:-

Oljeservice med byte kupéfilter och fordonskontroll.

e

inkluderar: Microfilter – byte. Byte av olja och oljefilter.
Tändsystem – funktionstest.
Styrsystem – styrning, glapp, täthet, slitage.
Batteri – funktionstest, eventuell laddning.
Kylare – vätskenivå, koncentration, täthet.
Bromsar – bromsbelägg, skivor, bromstest med BMWs
bromsprovare.
Däck – profildjup, slityta, skick, lufttryck.
Erbjudandet gäller tom. 150331.

Alltid med BMW Fri Service i 3 år/ 8.000 mil. Företagsleasing är exklusive moms. 36 mån, 20% kontant, 50% restvärde och 3,95% kundränta. Billån beräknat som företagsleasing dock
inklusive moms. Bränsleförbrukning blandad körning 190 hk: 4,3 l/km l/100 km. CO2 114 g/km. Bilen på bild är extrautrustad. Med reservation för slutförsäljning, lokala avvikelser och tryckfel.

Göteborg • Kungsbacka • Borås
Trollhättan • Uddevalla

Hitta erbjudanden, anläggning, kontaktuppgifter
& öppettider på biliagroup.se eller ring oss
dygnet runt – Bilia Nu 0771-400 000

SERVICE • KAROSSERI • PLÅTVERKSTAD • RESERVDELAR • GLAS • BUTIK
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SERIETABELLEN

FREDRIK
TRIVS
FINT MED
DUBBELJOBB

SPELSCHEMA 2017/18

F

Har du några egna hockeydrömmar?
– Min dröm är att verkligen försöka
bli så bra jag kan. Jag tror det är farligt
att bli för fixerad vid något annat,
säger han.
Fredrik Johansson började spela
hockey hemma i Mölndal. Han bytte
klubbadress till Hanhals redan som
16-åring och har i princip varit given
som forward i A-laget hela tiden.
Efter åtta säsonger i representationslaget är hans förhoppning att föra
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upp klubben en nivå till.
– När vi förra säsongen gick upp i
ettan var det första gången jag spelade så högt. Att föra upp Hanhals ett
steg till önskar jag alla dagar i veckan.
Vad talar för att ni kommer att lyckas
bättre i år än förra säsongen?
– De ansvariga har byggt föreningen väldigt vettigt. Vi har ett drivande ledarteam med en riktigt duktig
huvudtränare, Niclas Högberg, och en
jättebra fystränare, Simon Meander.
Inför debuten i fjol visste Johansson inget om standarden på division
I-hockey. Nu har han skaffat sig viss
kunskap om kvalitén på serien.
– Vi kommer bättre förberedda i år.
Det känns som om vi blivit bättre och
bättre. Det gäller mig själv också. Jag
utvecklas hela tiden. Att jag ser resultat är min främsta morot.
För tillfället bor Fredrik Johansson
hemma hos föräldrarna i Åsa. I kommunens södra metropol uppför han
också sitt nya hus. Dit är det meningen
att sambon Emelie Augustsson ska
flytta med.
Hur ofta hinner ni ses med tanke på
ditt tuffa veckoprogram?
– Emelie är frisör. Vi brukar komma
hem ungefär lika sent, så det fungerar
rätt bra.

TEXT: JAN HANSSON | BILD: TOMMY HOLL

2017-11-04 15:00
Kristianstad - Hanhals IF

2017-09-20 19:00
HA 74 Sävsjö - Hanhals IF

2017-11-08 19:00
Hanhals IF - HA 74 Sävsjö

2017-09-24 16:00
Hanhals IF - Vimmerby

Svårt att fylla fritiden? Knappast, om ni frågar
Fredrik Johansson, 24.
Han är heltidssnickare, sysslar med hockey
varje dag – och bygger eget hus.
– Det är så roligt. Annars hade jag inte hållit
på, säger han.
redrik Johansson tillhör kategorin som ser det mesta från
den ljusa sidan. Det gäller både
yrkeslivet i Kungsbacka och den krävande aktivitet som spel i Hockeyettan
innebär.
– Jobbet som snickare är rätt tungt
och att bygga eget tar mycket tid. Men
man får passa på när man är ung,
tycker han. Och huset får ta den tid det
tar att få klart.
Johansson räknar på fingrarna och
kommer fram till att han lägger ner 2530 timmar i veckan på ishockey. Aldrig
avundsjuk på proffsen i SHL som bara
behöver tänka på spelet – och dessutom har lockande feta månadslöner?
– Så går inte att tänka. Jag har min
vardag och den trivs jag bra med. Min
dröm är inte som många att hamna i
Frölunda eller rentav i NHL.

2017-09-17 16:00
Hanhals IF - Kristianstad

2017-11-12 16:00
Vimmerby - Hanhals IF

2017-09-27 19:00
Nybro - Hanhals IF

2017-11-15 19:00
Hanhals IF - Nybro

2017-10-01 16:00
Hanhals IF - Tranås

2017-11-19 16:00
Tranås - Hanhals IF

2017-10-06 19:00
Halmstad - Hanhals IF
2017-10-11 19:00
Hanhals IF - Dalen
2017-10-15 16:00
Tyringe - Hanhals IF
2017-10-18 19:00
Helsingborg - Hanhals IF
2017-10-21 16:00
Hanhals IF - Kallinge/Ronneby

2017-11-25 16:00
Hanhals IF - Halmstad
2017-11-29 19:00
Dalen - Hanhals IF
2017-12-03 16:00
Hanhals IF - Tyringe
2017-12-06 19:00
Hanhals IF - Helsingborg
2017-12-10 16:00
Kallinge/Ronneby - Hanhals IF

FREDRIK JOHANSSON
Ålder: 24.
Familj: Sambon Emelie Augustsson.
Bor: I Åsa.
Yrke: Snickare.
Klubbar: IF Mölndal Hockey.
Okänd talang: Gillar äta mat, helst taco.
Bästa hockeyspelaren: Joel Lundqvist.

2017-10-27 19:00
Grästorp - Hanhals IF

2017-12-13 19:00
Hanhals IF - Grästorp

*Statistik hämtad ifrån HockeyEttan.se – Tider kan ändras under säsongen.

TEXT: JAN HANSSON | BILD: TOMMY HOLL
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Köp er lunch hos oss.
Mer än bara bröd och bakverk.

Julsupé i 4 serveringar, trevlig middagsunderhållning
och show med Tredrag för 695:- + moms.
Ring för bokning!
Varmt välkomna!

Välkomna till Storgatan 20 (Gamla stationshuset)

www.blomstermala.se Säröhusvägen 1 42943 Särö 031-936920 info@blomstermala.se

LIVET I ISHALLEN
ARTIKELNAMN

FRÅN
HOCKEYSKOLA
TILL
A-LAG

Ja, här också!
Det är mycket på gång nu. Läs mer på tuvebygg.se
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TEXT:
BILD:
JAN TOMMY
HANSSON
HOLL
| BILD:
& HANHALS
TOMMYIFHOLL

BILD: TOMMY HOLL & HANHALS IF
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PANTONE
485 C

PANTONE
1807 C

SCANDINAVIAN COLLECTION

Treksta är inte som andra.
Vattentät tack vare GORE-TEX®-membran
och varmfodrad med ull/syntet är ju inga
konstigheter.
Men sen tillför Treksta något extra.
Treksta Run GTX High
från Treksta Scandinavian collection.
Färger: Svart/grå och svart/rosa

Till exempel halksäkra egenskaper tack vare
sulans zoner med extramjukt Hypergrip
naturgummi och halksäkerhetssystemet
IceLock™.
Riktigt låg vikt som kombineras med
skandinavisk NestFIT-läst för perfekt passform.
Trekstas produkter är alla speciellt
utvecklade för Skandinavien.

KUNGSBACKA

UNGDOMSVERKSAMHETEN

ARTIKELNAMN

HANHALS SER
GÄRNA DUBBELIDROTTANDE
Den ungdomsansvarige Anders Engelbrektsson har
flera förklaringar till Hanhals Kings breda verksamhet.
En är att klubben stimulerar att de unga utövar annan
idrott än bara ishockey.

Å

sikten är långt ifrån självklar bland ungdomsledare.
Många värnar sin egen sport
så intensivt att de inte accepterar
någon sidoverksamhet.
– Ungdomarna håller gärna på
med fotboll också. Det tycker vi bara
är bra, säger Engelbrektsson. Först
från 1 oktober prioriterar vi hockeyn.
– Det är nyttigt att unga killar och
tjejer får pröva på andra idrotter. När
de blir äldre är det förstås svårare.
För föreningens yngsta spelare
gäller tämligen liberala regler. Grunden är att alla ska få vara med:
– Vi har ingen indelning eller
toppning. Bara en viss nivåanpassning förekommer. Ungdomarna har
möjlighet till merträning i yngre eller
äldre grupp.
Avsikten med denna policy är
tydlig:
– Vi vill utveckla alla spelare utan
att behöva diskutera toppade lag
med engagerade föräldrar. Vi spelar
hellre med jämna lag i serierna.

ANDERS ENGELBREKTSSON ANSVARAR för ungdomssektionen som om-

fattar åldrarna från 14 år och nedåt.
Han ingår också i klubbens sportråd
med fem kunniga personer, varav
sportchefen Björn Erlandsson har en
nyckelroll.
Där träffas och pratar man om
sportsliga frågor, hur man kan utveckla klubben, ledarfrågor som t ex
utbildning externt och internt, föräldrafrågor, utbildning, camper, cuper
med mera.
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– Intresserade föräldrar är bra
men vi ser hellre att ungdomarna har
ett eget driv, säger Engelbrektsson.
Hanhals verksamhet är så omfattande att ingen klubb i Göteborgs-området kan konkurrera ifråga
om kvantitet. Eller som Engelbrektsson uttrycker det:
– Inom en del grupper har vi fortfarande plats för fler ungdomar. Men
inom andra ligger vi nära smärtgränsen och kippar efter andan.
Risken för avtappning bedömer
Engelbrektsson som störst i spannet
11-13 år. Men inför säsongen har
man glädjande nog kunnat konstatera att både U 11- och U 12-trupperna är intakta med 43 respektive 44
spelare igång.
FLEST AKTIVA HAR Hanhals från

Kungsbacka tätort, Onsala och Åsa.
Områden med något färre medlemmar är Vallda, Särö och Kullavik.
Annars är ishallarna i Kungsbacka
säkra ställen för dem som söker en
framtid som duktiga spelare. Hanhals
Kings har genom åren fostrat en rad
blivande stjärnor.
Största namnet som började i stan
är förstås Calle Johansson. Efter att
ha blivit svensk mästare i Björklöven
gjorde han 17 NHL-säsonger, de flesta med Washington Capitals.
Christian Folin hann aldrig spela i
högsta ligan innan tidig flytt till USA.
Där tillhör han nu legendariska Los
Angeles Kings. Andreas Johnson tog
vägen till Amerika via Frölunda.
Några andra Kungsbacka-produkter

TEXT: JAN HANSSON | BILD: TOMMY HOLL

ANDERS ENGELBREKTSSON

som nått elitserien: Thomas Kärrbrand, Mikael Sandberg och Patrik
Aronsson.

När får vi se nästa SHL-export från
Kungsbacka?
– Inom tio år har vi levererat
ett par spelare dit, lovar Anders

Engelbrektsson, och låter respektingivande.

TEXT: JAN HANSSON | BILD: TOMMY HOLL

Ålder: 45.
Familj: Hustru och två söner.
Bor: I Onsala.
Yrke: Egen företagare.
Klubbar: Hanhals.
Okänd talang: Gillar att imitera.
Bästa hockeyspelaren: Peter Forsberg.
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Köp dina
Hanhalsprodukter i caféet!

UNGDOMSTALANGEN

ARTIKELNAMN

Damkronorna
är Linns dröm

Stickad mössa
250 kr
Halsduk
200 kr
Keps
200 kr
Tub
150 kr
Och mycket mycket mer...

Linn Liljeberg Lund började lira hockey på
Kungsbackafjorden. Nu spelar hon med idel
killar i Hanhals U 16.
– Mitt mål är att göra minst en match med
Damkronorna, säger hon leende.

V

i sitter och snackar ishockey i
ishallens kafé. Med är pappa
Peter Liljeberg som har egen
erfarenhet av sporten och Hanhals. En
tid bildade han ett fruktat backpar med
Bruno dal Pozzo.
Numera följer han dottern på medveten distans:
– Jag försöker hålla låg profil utan
att pressa på. Min äldre son tröttnade trots att han hade mycket talang.
När Linn började spela trodde jag att
hennes intresse skulle svalna efter ett
par veckor.
Men efter en något tveksam premiärträning bland killarna var det full fart.
Några år senare ser fader Liljeberg
utvecklingsmöjligheter för dottern, men
är något försiktig med att uttala sina
förhoppningar:
– Jag har sagt till Linn att hon kan
bli bra, men bara om hon själv vill.
Vägen för tjejer att lyckas i hockey är
något kortare.
LINN LILJEBERG LUND är en duktig
mångsysslare. Förutom ishockey sysslar hon också med tennis och fotboll i
Onsala BK. Var ligger prioriteringen?
– Ishockeyn är viktigast, säger hon
tvärsäkert. Den känns roligare än
skolan också…
Att sporten av icke insatta kan betraktas som brutal fnyser hon bara över:
– När vi spelar är det ingen som
tacklar. Jag tycker de flesta är mesiga,
säger hon.
Pappa teaterviskar att dottern har
styrkan och storleken med sig. Hon har
inga problem att hävda sig i rink-umgänget med jämnåriga grabbar.

– Jag har alltid haft fler killän tjejkompisar så jag är van
vid det, berättar hon.
Nu ägnar hon sig inte
enbart åt könsöverskridande
hockey i Hanhals. Parallellt
med det är hon inne på tredje
säsongen med Hovås damlag
i division II. Har hon längtan
efter att ta steget över till Göteborgs nya *SDHL-lag?
– Nej, jag gillar inte attityden där, fastslår hon bestämt.
NÄR LILL I förskoleåldern

började åka skridskor på den
frusna fjorden fanns ytterligare
några med. De slutade snart
att spela hockey och nu är hon
enda tjejen i klubben att syssla
med det på tävlingsnivå.
I U 9-gruppen finns några småflickor som håller på
tillsammans med killarna. Så
det lär dröja ett tag innan Hanhals kan
återskapa ett damlag, som fanns för
några år sedan.
Linn Liljeberg Lund gillar att inte
bara spela hockey, utan också att titta
på. Men under en förutsättning:
– Att det är herrmatcher. Jag ser
ofta Frölunda och Hanhals. Har aldrig
kollat en hel tjejhockeymatch, det är
mycket tråkigare, tycker hon.

LINN GÅR I nionde klass i Kaparskolan.

Vad har hon för planer efter att ha gått
ut där till våren?
– Jag tvekar lite att söka till hockeygymnasiet. Det vore förstås roligt om
man hänger med där, inte annars.

*SHDL: Svenska damhockeyligan
I några av våra ungdomslag och i hockeyskolan finns flera tjejer som spelar hockey och i år
kommer vi ha en gemensam träning i veckan där alla tjejer kan träna ihop oavsett ålder, något
som Frölunda gjort under föregående säsong och som blivit en stor framgång.
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Säsongen i U 16 har annars startat
lovande för Linn Liljeberg Lund. Hon
vågar ta plats och krossar alla eventuella fördomar genom att påtala:
– Många tror att killarna bara drar i
mitt långa hår. Men så är det inte alls.

LINN LILJEBERG LUND
Ålder: 15.
Familj: Föräldrar och storebror.
Bor: I Onsala.
Yrke: Studerande.
Klubbar: Hanhals och Hovås.
Okänd talang: Bra på att prata med
vuxna.
Hockeyfavorit: Nicklas Bäckström.

TEXT: JAN HANSSON | BILD: LILJEBERG LUND

TEXT: JAN HANSSON | BILD: TOMMY HOLL

25

ARTIKELNAMN
UNGDOMSLAGEN

JUNIORER

U14
TRÄNINGSMÄNGD OCH –KVALITET

ökar nu. Året är också till en stor del
en förberedelse för spel med U16
och U16 Elit året efter. Hanhals IF
uppmuntrar fortsatt barnen att hålla
på med flera idrotter.

JUNIORHOCKEY KRÄVER STOR insats

av de som spelar. Det ställs högre
och högre krav och föreningens mål
är att våra juniorer skall vara mogna
att slåss om en plats i A-laget.

MÅLSÄTTNING:

	A tt göra så bra resultat som möjligt
i GIC (Göteborg Ishockey Cup).
	B örja förbereda spelarna för vad
som krävs för att spela U16 och
U16 Elit.

MÅLSÄTTNING:

 Avancera till J18 Elit.
 Behålla platsen i J20 division 1
	Varje år slussa in 3 spelare till
Hanhals IF A-lag

U16
& ELIT
ÅLDERSGRUPPEN U16 BESTÅR av två

NU ÖKAS TRÄNINGSDOSEN och det

gäller även försäsongsträningen.
Hanhals IF uppmuntrar fortsatt barnen att hålla på med flera idrotter.

MÅLSÄTTNING:

	A tt så många som möjligt ska klara
av den ökade träningsdosen
	S pelarna ska få en bra förståelse
för spelets och hockey-atletismens
grunder.

lag. Elitlaget, som finns så länge
klubben behåller sin plats i serien
U16 Elit Region Syd, är ungdomsverksamhetens representationslag.
I Elitlaget kan ingå spelare som är
rekryterade från andra föreningar.
U16 (U) består av de spelare i åldersgruppen som ännu inte når upp
till Elitnivå. De förbereds för spel i
Elit eller i föreningens J18 lag
kommande säsong.

U12
NU FÅR MAN tacklas i spelet. En nyhet detta år är att frivillig försäsongsträning införs. Syftet är att få barnen
att hålla igång året runt. Hanhals IF
uppmuntrar barnen att hålla på med
flera idrotter.

MÅLSÄTTNING:

	A tt behålla platsen i U16 Elit.
	A tt rekrytera minst 10 spelare per
säsong till Juniortruppen.
	A tt få så många som möjligt ur
U16 Elit-truppen att söka till
Hanhals IF Hockeygymnasium
eller något av landets
Elitgymnasier.
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U13

MÅLSÄTTNING:

	A tt spelarna ska förstå vikten
och betydelsen av träning i olika
former.
	A tt visa respekt för kamrater och
ledare.

TEXT: HANHALS IF | BILD: IDROTTSFOTO.COM

TEXT: HANHALS IF | BILD: IDROTTSFOTO.COM

27

U11

R
E
D
I
T
S

P
M
U
P
E

M
R
VÄ

ips!--T
-

FRÅN

17.995:-

Inkl.standardmontering

Efter rotavdrag

MÅLSÄTTNING:

16.375:-

U10

24.995:inkl. standardmontering

Efter rotavdrag

22.745:-

LUFTVÄRMEPUMP LN25
• Nattläge
• I-SEE Sensor
• Inbyggd WiFi
• Köldmedel R32
• Dubbla luftriktare

VÄRMEPUMPSSKYDD
Q VENT/22-004
1795:-

DET HÄR ÅRET spelar laget matcher
på halvplan, men i slutet av säsongen förbereds laget för spel på
helplan.

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

17.995:- Efter ROT 16.375:-

18.995:- Efter ROT 17.285:-

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

MÅLSÄTTNING:

	G ruppen är nu ett lag och en organisation finns runt laget.
	B arnen bygger vidare på grunderna i vad som krävs för att spela
ishockey såsom att lyssna på ledarna, passa tider, sköta sin hygien
och samarbeta i en grupp.

ANNONS

U9

20.495:inkl. standardmontering
EFTER ROTAVDRAG: 18.650:-

Praktisk fjärrkontroll med follow me-funktion
Lämplig för upp till 150 m 2

FRÅN

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

18.995:-

Inkl.standardmontering

1995 kr (art nr 24-026)

Efter rotavdrag

Värmer på vintern, svalkar på sommaren

17.285:-

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

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

18.995:- efter ROT 17.285:-

19.995:- efter ROT 18.195:-

Rekommenderad yta: 25-120 m2

Luftﬁlter och joniseringsenhet för maximal luftrening

FÖRSTA ÅRET SOM eget ålderslag.
Gruppen organiserar sig som ett lag
för första gången. Hela året spelas
matcher på halvplan.

Rörelsesensor som styr värmen efter var du beﬁnner dig

15.995:inkl. standardmontering

20.995:-

Efter rotavdrag

14.556:-

inkl. standardmontering

MÅLSÄTTNING:

	M ålet för gruppen är att bli ett lag
och att fortsätta bygga en organisation runt laget, såsom föräldragrupper mm.
	B arnen ska få lära sig grunderna i
vad som krävs för att spela ishockey såsom att lyssna på ledarna,
passa tider, sköta sin hygien och
samarbeta i en grupp.
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Kom ihåg att rengöra din luftvärmepump varje år för
att behålla dess låga energiförbrukning och ha lång
livslängd. Med en rengöringsspray kan du enkelt rengöra pumpen själv. Rengöringsspray Q Effect/22-096

------------

	A tt klara sig själva i omklädningsrummet.
	A tt visa respekt för kamrater och
ledare.

-----------

tacklingar. Arbetet med att förbereda
spelarna på ishockey med tacklingar är dock ett viktigt inslag detta år.
Att skaffa sig goda vanor i form av
off-iceträning i samband med ispass
är också något som introduceras
detta år.

-------- ---

NU ÄR DET spel på helplan, men utan

TEXT: HANHALS IF | BILD: IDROTTSFOTO.COM

Efter rotavdrag

19.105:-

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.

LUFTVÄRMEPUMP EASY 9
• Låg ljudnivå
• Luftrening
• Behovsstyrd avfrostning
• Energiklassad för nordiskt klimat

BEGRÄNSAT ANTAL

KABELGATAN 16,
KUNGSBACKA, 0300-748 60
VARD 9–18 • LÖRD 10–14
TEXT: JAN HANSSON | BILD: TOMMY HOLL
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Ring eller SMS:a oss för mer information
Vi utför plattsättningsarbeten och totalentreprenader.

Fredrik Hof 0705-66 01 96

Medlem i PER och BKR. Våtrumsbehörig.

eller

Kontaktuppgifter:

Mikael Funkqvist 0705-66 01 97

Epost: fasanbyggkakel@tele2.se
Mobilnummer: 0703-622690 eller 0703-622691
Hemsida: www.fasanbyggkakel.se
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Edvardsson Måleri AB har ett 40-tal målare från Göteborg till Varberg och utför allt inom måleri.
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MÅLVAKTSTRÄNAREN

FYSIOTERAPEUTEN LINDA

SANDBERG
GRANSKAR
MED VIDEOKAMERAN

Viktigt
med fysik

Tingsryds AIF och Hanhals Kings samsas om en av
landets främsta målvaktstränare. Mikael Sandberg
har mycket att lära ut efter 13 egna år i elitserien.
– Viktigast är att de har rätt karaktär. Annars blir
det mellanmjölk, säger han.
SANDBERG FNYSER NÄR han hör
konstateranden som ”hade han bara
haft bättre inställning kunde han blivit
riktigt bra”.
– Det är grundläggande. Allt ramlar
ner till just karaktären. Man ser om det
glöder i ögonen, annars blir det inga
resultat.
Förutom sina många säsonger som
målvaktsetta i Västra Frölunda har han
nu jobbat elva år som specialtränare.
Han lägger 3-4 dagar i veckan hos
allsvenska Tingsryd där han har en
övernattningslägenhet. Resterande tid
får Hanhals.
I Kungsbacka kör han också sedan
länge en uppskattad sommarhockeyskola för målvakter. Den veckan
innehåller nio tuffa träningspass mitt
under semesterperioden.
Rektorn har bara gott att säga om
sina så dags svettiga elever i ishallen:
– Det är imponerande att se hur
killarna sliter och vill lära sig. De
påminner mer om individuella idrottare
än om utespelare som snarare liknar
gruppdjur.
I SITT KLUBBARBETE jobbar Mikael

Sandberg mycket med videoprogram.
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Han filmar matcherna och visar sedan
intressanta sekvenser för sina adepter.
– Det kanske kan bli 40 ingripanden som vi tittar på gemensamt. Det
är viktigt att stänga matchen direkt,
medan målvakten är uppe i varv. Ofta
analyserar han bilderna bäst själv.
Om målvakten släppt in några enkla
puckar vill han möjligen slippa misstagen i snabbrepris. I så fall kan han
kolla senare i sin egen telefon.
– Videon är ett bra redskap som alla
SHL-klubbar använder, berättar Sandberg. Under min aktiva tid fanns inget
sådant. Vi hade inte ens en målvaktstränare som kunde hjälpa oss.
– Alla hockeymålvakter är inte
formade i samma mall, betonar Mikael
Sandberg. Mycket handlar om balans,
exempelvis att kunna avgöra hur långt
ut eller in i målet de ska gå.
Under sin långa tränarperiod
har han sett många målvakter med
skiftande egenskaper. Just nu delar
två gamla Hanhals-killar sysslan hos
Tingsryd, nämligen Niklas Rubin och
Andreas Ljunggren.
– Det skulle förvåna mig om inte
Rubin spelar i SHL nästa säsong. Så
bra är han, slår han fast.

För att skapa bästa möjliga
förutsättningar för våra
spelare i Hanhals A-lag
samarbetar vi med Linda
Ytfeldt, legitimerad fysioterapeut.
MED EN UTBILDNING inom Internationell ortopedisk medicin och en Masterexamen i Fysioterapi med inriktning
Idrottsmedicin så har Hanhals och
Linda tagit fram ett givande samarbete
när det kommer till rehabilitering och
skadeprevention inom idrotter.
”SOM FYSIOTERAPEUT SÅ är mitt uppdrag inte bara att rehabilitera utan hela
tiden jobba med förebyggande åtgärder
så att våra spelare håller sig hela och
friska under säsongen. Att spela hockey
sliter på kroppen och mitt ansvar är att
se till så att spelarna får bästa tänkbara
återhämtning mellan träningar och
matcher”.

De båda aktuella Hanhals-väktarna
betraktar Sandberg som tämligen jämngoda. Fredrik Bergvik har ett förflutet i
Frölunda och Mora. Han är draftad av
San José i NHL. Den andre heter Henrik
Olausson och kommer från Bäcken.

TEXT: JAN HANSSON | BILD: GUDNI OLAFSSON

MIKAEL SANDBERG
Ålder: 48.
Familj: Hustru, en dotter och en son.
Bor: I Kungsbacka.
Yrke: Egen företagare i målvaktsbranschen.

Hockeymeriter: 29 A-kamper, 1 VMsilver, 13 år i elitserien och 1 SM-guld
med Frölunda.
Okänd talang: Bra på matlagning och
trädgårdsskötsel.
Bästa hockeymålvakt: Pelle Lindbergh.

LINDA HAR SAMARBETAT med Hanhals
IF under två år och Björn Erlandsson,
Hanhals Sportchef, känner att ha
Lindas kunskap och erfarenhet knutet
till laget är otroligt viktigt i jakten på de
övre placeringarna i HockeyEttan.
När Linda inte är i ishallen, hittar
man henne i Träningkompaniets lokaler
i centrala Kungsbacka.

TEXT: PETER KRONVALL | BILD: LINDA YTFELDT
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Privatleasa
en bensinsnål motor.

Passat Sportscombi
Utrustad med bland annat:
• 3-zons klimatanläggning • Adaptiv farthållare med Front Assist och City
Emergency Brake • App-Connect, smartphoneanslutning • ErgoComfort
förarstol • Active Info Display - digital och interaktiv instrumentering
• LED-bakljus • Multikollisionsbroms • Parkeringssensorer fram och bak
• Radio Composition Media med pekskärm

Privatleasing från

3 595 kr/mån

inkl. försäkring och service.*
Kampanjpris från 259 900 kr.
Vinterhjul från 360 kr/mån.

Bränsleförbrukning blandad körning 1,7 – 7,3 l/100 km, CO₂-utsläpp 38 – 168 g/km. *Volkswagen Privatleasing 36 mån, 1 500 mil/år inkl. Volkswagen Serviceavtal och försäkring, rörlig ränta baserad på VWFS
basränta (juni 2017). Övermil och onormalt 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. Erbjudandet gäller t.o.m. 30 december 2017. Bilen på bilden är extrautrustad.

Hede Industriområde. Tel. 0300 - 775 40.
Måndag–fredag 9–18. Lördag-söndag 11 –15, tel. 0300-775 47

www.vwkungsbacka.se

Nya Arteon.
Provkör idag.

Pris från 409 900 kr. Förmånsvärde från 2 450 kr/mån*.
Leasing från 2 742 kr/mån**..
Utrustad med bland annat:
• Adaptivt chassi, DCC inkl. Mode Select körprofilsval • Adaptiv farthållare med Front Assist (närområdesövervakning) inklusive City Emergency Brake (autobroms) och Pedestrian Monitoring (fotgängarigenkänning)
• Akustikpaket inkl. mörktonade rutor från B-stolpen och bakåt • Keyless Access och stöldskyddslarm • Lane
Assist (filhållningsassistent) • LED-strålkastare • Lättmetallfälgar 18 tum ”Muscat” • Parkeringssensorer
fram och bak • Sportstolar med läder Vienna/Alcantara-klädsel • Uppvärmda yttre sittplatser i baksätet
Bränsleförbrukning blandad körning 5,9 – 7,3 l/100 km, CO₂-utsläpp 152 – 164 g/km. Miljöklass Euro 6. * Indikativt förmånsvärde netto per månad exklusive bränsle vid 50 % marginalskatt. För exakt förmånsvärde hänvisas till Skatteverkets hemsida www.skv.se. **Volkswagen Leasing 36 mån (exkl moms), 30 % särskild leasingavgift, 50 % restvärde, rörlig ränta baserad på VWFS basränta (mar 2017). Uppläggnings- och administrationsavgift tillkommer. Vi reserverar oss för eventuella ändringar och avvikelser. Bilen på bilden är extrautrustad.

KUNGSBACKA

Rådgivning | Revision | Skatt | Företagsservice

VI SÖKER
SJÄLVGÅENDE OCH KOMPETENT
PERSONAL I GÖTEBORG & VARBERG!
Kontakta oss gärna för mer information

Våra rådgivare får dig
att se din verksamhet
med nya ögon
Vi finns med dig som bollplank och strategisk
affärspartner från start till mål. Det handlar om
att undvika risker och ta tillvara på möjligheter.
Tillsammans får vi din verksamhet att lyfta.

SKI

VI HAR BRANSCHENS
NÖJDASTE KUNDER.
ÅR EFTER ÅR.

BDO Kungsbacka
Borgåsliden 30
Tel 010-171 50 00

www.bdo.se

Betongmästarna är ett företag med bred kompetens i betongbranschen.
Vi hjälper er med allt från villagrunder som de står till industriplattor.
Även flytspackling, mur och puts är arbeten vi utför.

VI UTFÖR ALLA TYPER
AV ELINSTALLATIONER

För oss är kvalitet viktigt och du som kund står i fokus.
Har du några frågor är det bara att slå oss en signal eller skicka ett mail.

Tel: 033-299696
www.betong-mastarna.se

Varberg • Kungsbacka • Skene • Veddige
Tel: 0300-191 25 • www.elektro-emanuel.se

HANHALS SPELAR TRUPP 2017/2018
BAKRE RADEN FR VÄNSTER: 95 Tim Brattström, 71 Pontus Engström, 77 Martin Eriksson, 21 Joakim Krantz, 73 Victor Nilsson, 14 Fredrik
63 Johan Holmberg MELLAN NEDRE: 32 Fredrik Bergvik, Anders Rybrink (Lagledare), 27 Kristoffer Wikner, 7 Kim Roussakoff, 8 Anton
6 Andreas Wernersson, Emanuel Åström (Assisterande tränare)
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BILD: IDROTTSFOTO.COM

Johansson, 90 Anton Bruswed MELLAN ÖVRE: 9 Victor Johansson, 88 Ludvig Rantanen, 45 Lucas Esbjörs, 23 Kim Jonsson, 15 Lukas Hansson,
Sjöstrand, Håkan Landström (Materialare), 1 Henrik Olausson Nedre: 17 Jacob Erlandsson, Niclas Högberg (Huvudtränare), 4 Gustav Jonsson,
96 Oliver Celec FRÅNVARANDE: 20 Niklas Svensson

BILD: IDROTTSFOTO.COM
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A-LAGET

MÅLVAKTER
#1
#32

BACKAR
#4

6

NYFÖRVÄRVEN

7

#

#

HENRIK OLAUSSON

FREDRIK BERGVIK

GUSTAV JONSSON

ANDREAS WERNERSSON

KIM ROUSSAKOFF

1996-12-17r Moderklubb: Bäcken

1995-02-14 Moderklubb: Huddinge

1995-07-18 Moderklubb: Vilhelmina

1991-02-28 Moderklubb: Hanhals

1996-01-04 Moderklubb: Frölunda

8

#

9

#

23

#

#

77

63

#

ANTON SJÖSTRAND

VIKTOR JOHANSSON

MARTIN ERIKSSON

KIM JONSSON

JOHAN HOLMBERG

1994-10-11 Moderklubb: Helsingborg

1994-03-09 Moderklubb: Hanhals

1995-09-28

1995-04-10 Moderklubb: Partille

1991-03-07

45

#

FORWARDS
#14
#15

17

21

#

#

LUCAS ESBJÖRS

FREDRIK JOHANSSON

LUKAS HANSSON

JACOB ERLANDSSON

JOAKIM KRANTZ

1995-04-08 Moderklubb: Frölunda

1993-03-13

1996-06-28 Moderklubb: Bäcken

1997-09-26 Moderklubb: Hanhals

1997-08-08 Moderklubb: Hanhals

27

#

71

73

#

88

#

90

#

#

KRISTOFFER WIKNER

PONTUS ENGSTRÖM

VIKTOR NILSSON

LUDVIG RANTANEN

ANTON BRUSWED

1993-01-20 Moderklubb: Frölunda

1994-07-25 Moderklubb: Södertälje

1995-10-09

1988-03-23

1992-08-12

STAFF
95

#

96

#

Från vänster bakre raden:

KIM JOHNSSON, LUCAS ESBJÖRS, TIM BRATTSTRÖM, LUKAS HANSSON, MARTIN ERIKSSON, HENRIK OLAUSSON
Från vänster främre raden:

ANTON SJÖSTRAND, OLIVER CELEC, JAKOB ERLANDSSON, KIM ROUSSAKOFF
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TIM BRATTSTRÖM

OLIVER CELEC

1997-03-22 Moderklubb: Frölunda

1996-05-04 Moderklubb: IF Mölndal

NICLAS
HÖGBERG

EMANUEL
ÅSTRÖM

JACK
WIEMAN

TEXT: JAN HANSSON | BILD: TOMMY HOLL

ANDERS
RYBRINK

HÅKAN
LANDSTRÖM

TEXT: JAN HANSSON | BILD: TOMMY HOLL
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ANNONS

Nytt svenskt klockmärke utmanar klocknormerna
Lansering av exklusivt svenskt klockmärke för män

Det svenska designföretaget Söner
by Sweden lanserar nu sitt unika
herrur. Modellen heter Legacy och
är en maskulin rektangulär klocka,
där fasade sidor elegant ramar in
en djupblå urtavla. Inspirationen
är hämtad från art-deco periodens
stilfulla armbandsur och är en del
av en tydlig trend på klockmarknaden, den runda klocknormen håller
på att brytas. Boetten är fräst ur ett
solitt stycke rostfritt stål av högsta
kvalitet och urtavlan skyddas av
safirglas.

Freddie Palmgren, grundare av
Söner by Sweden:
- Jag vill bryta den runda klocktrenden och skapa något som sticker ut.
Söner by Sweden kommer därför
aldrig att designa en rund klocka.
Inte heller kommer vi producera
damklockor, Söner By Sweden är
gjord för män.

Inget har lämnats åt slumpen. Baksidan är försiktigt välvd och sluter
harmoniskt runt bärarens handled.
Den guldpläterade versionen av
Legacy har ett skikt av titan för att
skydda den mjuka ädelmetallen.
Små, men viktiga, detaljer som
kommer bäraren av en Legacy till
godo.

Legacy finns i två grundmodeller,

med klassisk eller romersk urtavla.

Som tillval finns stålboett eller guldpläterad boett i borstat eller polerat
utförande. Armbandet är svart äkta
och vattentåligt läder med Söner by
Swedens sigill präglat på remmen.
Urverket är ett japanskt precisionsverk av kvartstyp. Boetten sluter tätt
ned till 50 meters tryck och är testat
för simning. De självlysande visarna
och urtavlan skyddas av ett repsäkert safirglas. Legacy kostar från
1 465: - till 2 195: - SEK.

Söner by Sweden är grundat av
entreprenören Freddie Palmgren.
Bakom det nystartade Göteborgsföretaget ligger ett flerårigt utvecklingsarbete med målet att förena
god design och hög kvalité till ett
överkomligt pris. Namnet är en
hyllning till grundarens båda söner.
För mer information, kontakta:
VD Freddie Palmgren
Tel: +46 (0)705 337 566
E-post: info@sonerbysweden.com
Läs mer på: www.sönerbysweden.se

Går ni i pooltankar?
Vi erbjuder en totalentreprenad
Från gräsmatta till färdig pool
En kontakt genom hela ert projekt!

Ring oss och boka ett kostnadsfritt möte.

031-760 25 21
info@markopool.se

Gör plats för alla.

Storlek: 24 x 24 cm
Vit
PANTONE 541
PANTONE ???
Antal: ?
Art 295996

tommybyggare.se

Tommy Byggare.indd 1

2017-09-01 17:15:19

Till: Jessica 2089
Från: John Moberg
Datum: 2014-04-08

Återkom med godkännande eller ändringar.
Vänligen svara på mailet där denna fil bifogades.

Storlek: 7 x 7 cm
Vit
PANTONE 541
PANTONE ???
Antal: ?
Art 295996

Vi producerar efter godkänt korrektur!

Försäljning Pool och Spa

HÖGA MÅL FÖR HÖGBERG

Högberg är tränaren
som alla uppskattar
Niclas Högberg är hockeytränaren som aldrig fått sparken. Efter 25 år i branschen lyder hans inre mål att föra
upp Hanhals Kings i allsvenskan.
– Men det får ta 3-5 säsonger, säger han.

D

en målsättningen bär många
inblandade i Kungsbacka. Alla
är inte beredda skynda långsamt för att hitta upp en nivå.
Niclas Högberg gör det med vetskapen om allt som krävs för att lyckas.
Han pekar på ytterligare ett par viktiga
faktorer på vägen mot eliten:
 Klubbens ekonomiska omsättning behöver ökas med 25 procent
varje år.
 Ungdomsverksamheten bör breddas, trots att den redan omfattar cirka
400 spelare.
Senaste gången Högberg hoppade
in i A-lagsbåset var strax före jul för
1,5 år sedan. Han förklarar:
– Då kändes att klubben var klar
med division II. I det läget gällde att
ta sig upp i ettan och att skapa ett
mer intellektuellt ledarskap. Nu är det
annorlunda.
Vad menar du med det?
– Det är lite svårt att förklara. Vi
tillhör nedre hälften i ettan. Det blir lätt
tal om att vi kan ta bonuspoäng mot
topplaget Kristianstad och att vi har en
måste-match mot bottenlaget Halmstad. Sånt är farligt.
Niclas Högberg såg den motsatta
problematiken när Hanhals säsongen
2015-16 tog 24 raka segrar.
– Alla hyllade oss och klubben ville
sätta på oss guldhattar när vi slagit
svenskt rekord efter 17 vinster. På sätt
och vis var det nog bra att sviten så
småningom sprack, mot Boro.

FJOLÅRETS PREMIÄRSÄSONG I division I slutade med att Hanhals hade
Dalen och Halmstad efter sig, och
därmed slapp kvala. Godkänt, enligt
Högberg som alltså följde laget från
lite distans.
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Hur är dagens trupp jämfört med
förra säsongens?
– Vi har kanske tagit ett steg
tillbaka, men vi har ett jämnare och
mer homogent lag nu. Killarna är nära
varandra och extremt tävlingsinriktade.
Niclas Högberg pekar på vikten
av att ha en sammansvetsad grupp.
Ett exempel på det var att spela
träningsmatch mot Grums i Munkfors
en fredagskväll och sedan åka ner till
Halmstad för ny match på söndagen.
Vad behöver ni främst förbättra?
– I fjol tog vi inga poäng mot seriens
topp 5-lag. Skottsnittet var brutalt:
22-37. Det gäller alltså att både öka
antalet egna skott och att minska motståndarnas.
Peka på några nyckelspelare!
– Kristoffer Wikner jobbar stenhårt
och håller hög klass. Lagkaptenen Johan Holmberg vill utvecklas, är laglojal
och noggrann. Fredrik Johansson är
vår egen Bosse Svanberg. Han har
spelat 250 matcher och röjt hos oss i
många år.
SNITTÅLDERN PÅ DAGENS seniortrupp
ligger runt 22 år. Samtliga har heltidsarbete och hastar därefter till daglig
träning eller match.
– Det är imponerande hur mycket
tid killarna är beredda att lägga ner,
tycker chefscoachen. Alla har väl målet
att nå allsvenskan med oss, men det
kan ta 3-5 år att klara eller vara föreberedda för att klara . Så det får inte
bli för mycket spekulationer.
Skulle Hanhals lyckas är Frölunda
Indians beredda på visst samarbete
med spelare. Det ser Högberg positivt
på. Han är redan delvis inkopplad på
SHL-klubbens verksamhet.
– Jag deltar på vissa Frölunda-träningar och delar chefstränaren Roger

TEXT: JAN HANSSON | BILD: TOMMY HOLL

Rönnbergs hockeysyn.
Niclas Högberg går nu in på sin
säsong nummer 18 som tränare i Hanhals Kings eller någon av föregångarna i Kungsbacka.
Hur har han finslipat sitt ledarskap
över tid?
– De första åren var jag ju jämngammal med spelare och kanske lite
naiv. Sedan dess har jag lärt mig att se
helheten på ett annat sätt. Vara trygg
i mitt sätt att arbeta, sätta ramar, ha
kontinuitet i vardagssysslorna, skapa
en miljö där alla är påslagna.
MED SIN UPPSKATTADE ledarstil har

NICLAS HÖGBERG
Ålder: 44.
Familj: Sambo, dotter och två söner.
Bor: I Hjälm.
Yrke: Ishockeytränare.
Klubbar: KBA 67, Kungsbacka Hockey,
Kings, Hanhals, Sveriges Damkronor,
Hanhals Kings.
Okänd talang: Ganska bra på att skriva.
Bästa hockeyspelare: Peter Forsberg.

TEXT: JAN HANSSON | BILD: TOMMY HOLL

Niclas Högberg lyckats undvika det
som i regel drabbar varje klubbtränare:
att någon gång bli avskedad.
Aldrig illa ute?
– Under tiden med Damkronorna
fick man finna sig i en del kritik. Men
jag hade turen att ha Leffe Boork
bredvid mig. Han tog gärna hand om
media, säger Högberg med ett leende.
Under fyra säsonger (fyra VM och
ett OS) skötte Högberg det svenska
damlandslaget, bland annat när de
föll i bronsmatchen mot Schweiz, i
Sotji OS 2014.
Förutom uppdraget som huvudtränare i Hanhals har Högberg också
uppdraget som kanslichef – och hinner
dessutom följa upp klubbens yngsta
spelarlöften.
– Vi har ofta 40 barn födda 2002-05
på isträning i hallen mellan 7.00-8.00
på morgonen. Det är härligt att se
deras gnista.
Visst kan det ta lite tid men målet är
hockeyallsvenskan.
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Välkommen!

Kommersiella lokaler i Göteborg
www.wilundia.se

till en elpartner med kvalitets- & energitänk.

Hct concept AB, Laxgatan 25, Västra Frölunda
telefon: 0721 - 61 61 65 • www.hctel.se

EN PARTNER | LÄGRE KOSTNADER | ÖKAD TRYGGHET
VI FINNS LOKALT I KUNGSBACKA & GÖTEBORG

Slipade inom...
Fastighetsservice
Servicehantverkare
El, VVS, Ventilation
Fastighetstekniker
Lokalvård
Fönsterputs
Kärltvätt/Fasadtvätt
Konsultation

KONTAKTA OSS GÄRNA! | www.optimalservice.se info@optimalservice.se 0734 162 421

Vi kan konsten att
njuta inne och ute i
samma rum - året om

ProfilMontage 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@profilmontage.se

Peter Eveby

peter@profilmontage.se

0706-59 65 10

www.profilmontage.se
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Mekonomen Bilverkstad
Verkstadsgatan 9
Kungsbacka Bilservice AB
0300-155 65
kbabilservice@telia.com
Mekonomen Bilverkstad Fjärås
Fjärås Smedjeväg 13
Fjärås Bil AB
0300-54 35 50
mikael@fjarasbil.se

ETT PERSONLIGT FÖRETAG SOM INTE TUMMAR PÅ KVALITÉN

Vi är ett professionellt byggföretag som
bygger effektivt och personligt!
Tum Bygg startades 1995 av Anders Engelbrektsson och Staffan Fritiofsson. Med
utgångspunkt från Kungsbacka utför vi uppdrag i Kungsbacka och Göteborg med
omnejd. Sedan starten har vi växt stadigt men också med förnuft. I dag är vi ett
komplett byggföretag med resurser.
Vi gör det mesta – nybyggnationer, ombyggnationer och ROT-jobb
Tum Bygg är förknippat med hög kvalitet, professionalism och att göra jobben
färdiga i tid. Men vi är också ett personligt företag som har en dialog med våra
kunder under projektets gång.

Mekonomen Bilverkstad
Borgmästaregatan 7G
Bennys Servicehall AB
0300-188 59
info2@bennys.se
Mekonomen Butik
Lantmannagatan 8
0300-56 71 80
kungsbacka@mekonomen.se

Vi tar hand om helheten
När vi utför ett uppdrag är vi med från början till
slut. Får att vi sätter oss ner och diskuterar till att
vi är färdiga kan du som beställare vara säker på
att vi gör jobbet enligt överenskommelse. Lång
erfarenhet, resurser och ett brett kontaktnät garanterar ett slutresultat med hög kvalitet.
Tum Bygg AB
Kabelgatan 16 | 434 37 KUNGSBACKA
Telefon & fax: 0300 – 268 44
Tum Bygg utför uppdrag åt företag & privatpersoner och Tummar aldrig på kvalitén!

FYSTRÄNARENS BETYDELSE
ARTIKELNAMN

M

”En av Sveriges främsta tränare”
öjligen spetsar Meander
lite grann. Men sanningen är att truppen
förbättrat sin fysiska
prestanda för varje

säsong.
Det har han kunnat notera via nitisk
granskning under sina sex år som
fystränare i klubben.
Meander halkade in i Hanhals mer
av en tillfällighet. Tillsammans med
dåvarande målvaktstränaren Anthon
Hansson gjorde han ett projektarbete
om ledarskap.

FYSTRÄNAREN SOM
GÖR ALLA STARKARE
Hanhals specialtränare Simon Meander har fysisk statistik på varje spelare.
– Den varierar mellan att vara väldigt bra och fantastiskt bra, säger han.
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TEXT: JAN HANSSON | BILD: TOMMY HOLL

Vad fick du för bild av klubbens
ledare då?
– De betedde sig ungefär som man
kunde förvänta sig, säger han, utan att
vilja bli mer precis än så.
Insynen i omklädningsrummen fick
Simon Meander att åter bli sugen på
hockey. Innan flytt till Göteborg spelade han i yngre år hemma i Norrtälje
och Rimbo.
– Hanhals är en fantastisk förening,
säger han. Numera har den också fått
bättre finansiell styrka. Det gör att man
kan satsa smartare.
Meander arbetar med ett företag
som heter Viscus. Till 40 procent
jobbar han med Hanhals. Det gör att
han kan ansvara för fysdelen även
bland de yngre hockeytalangerna. En
gång i veckan lär han 05– och 04:orna
grunderna om atletisk träning. För U
16-truppen ökar dosen till två gånger i
veckan.
– Killarna är väldigt motiverade.
Det är precis som i skolan. Ju mer de
förstår desto mer intresserade blir de
att lära sig mer.
Vid sidan om drillandet av hockeyspelare lär Meander ut sina kunskaper till konståkarna i Team Boomerang
och till en del individuella idrottare.
Men högst upp på listan finns Hanhals. Med sin bakgrund som spelare
ser han en god framtid för klubben.
– Det långsiktiga målet är att gå upp
i allsvenskan. Det tror jag att vi kan
lyckas med lite längre fram.
Den förhoppningen baserar
han både på det allt förbättrade
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spelarmaterialet och på den imponerande ungdomssektionen. Plus att han
högaktar klubbens chefscoach Niclas
Högberg. ”Han är en av Sveriges främsta tränare”.
Efter sex år som fystränare kan
han också se en alltmer skadefri
trupp. Ett tydligt exempel på det gick
att upptäcka när A-laget hösten 2015
slog Färjestads svenska rekord på 16
förlustfria matcher.
– Under den perioden hade vi inga
skador alls, med undantag för någon
axel som hoppade ur led, berättar
Meander. Man måste komma ihåg
att ishockey är en rätt våldsam sport.
En onaturlig rörelse gör att höften är
väldigt utsatt.
Att förslitningsskadornas antal minskat till ett minimum är ingen tillfällighet, enligt fystränaren. Via screening
försöker han i tidigt skede upptäcka
begynnande bristningar.
– Hösten är alltid en svår period ur
skadesynpunkt. Många blir stressade
inför seriepremiären och trycker på för
hårt,säger han. Därför är det roligt att
statistiken över spelarnas fysik stadigt
förbättrats. Och att de själva blivit mer
intresserade att förstå ämnet.
TRE DAGAR I veckan tillbringar Simon
Meander med spelarna i Hanhals. Han
ser A-lagets hemmamatcher men inte
så ofta de på bortaplan.
Vad tror han om den stundande
division I-säsongen?
– Jag tror att vi kommer att överraska många motståndare. Mer än så vill
jag inte säga.

SIMON MEANDER
Ålder: 29.
Familj: Föräldrar och syster.
Bor: Kålltorp.
Yrke: Fystränare.
Klubbar: Norrtälje och Rimbo.
Bästa hockeyspelaren: Peter Forsberg.
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Hedin Bil i
Kungsbacka

EN RIKTIG STENHUGGARE
HUGGIT I STEN SEDAN 1939

H
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FÖRSÄLJNING, VERKSTAD, RESERVDELAR
Hedin Bil i Kungsbacka i ett fullserviceföretag. Här hittar du både begagnade och nya bilar +
att vi erbjuder service för både person-, lastbil, och transportbilar. Vi jobbar här 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 mm.
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Tel: 0300-18025
www.henrikssonsstenhuggeri.se

Vår personal står redo att hjälpa dig med dina frågor, så tveka inte att ringa eller
komma in på ett besök! Du finner oss vid Freeport på Hedebrovägen 15.

Varmt välkommen hälsar Lars Petersson med personal - Hedin Bil Kungsbacka.

Hos oss på Hedin Bil i
Kungsbacka finner
du försäljning och verkstad för:

PERSON- OCH TRANSPORTBILAR

PERSON- OCH TRANSPORTBILAR

PERSON- OCH TRANSPORTBILAR

PERSONBILAR

KUNGSBACKA Hedebrovägen 15, (Mitt emot Freeport) Tel: 0300-320 200
Försäljning: Vardagar 08.00-18.00, Lördag: 11.00-15.00, Söndag: 11.00-15.00
Verkstad/ Reservdelar:Vardagar 07.00-17.00, Tel: 0300-320 230

Varlabergsvägen 24 434 39 Kungsbacka Tel: 0300-702 33
Mobil: 0702-153085 eller 0702-153086

I

FRÖLUNDABESÖKET

FRÖLUNDA VILL HA UPP
HANHALS I ALLSVENSKAN
Klubbarna har redan utbyte på tränarsidan. Båda hoppas på intensivare samverkan.
– Om Hanhals når allsvenskan satsar vi på spelarutbyte, lovar Frölundas huvudtränare Roger Rönnberg.

SHL-coachen vidareutvecklar sina
synpunkter:
– Vi samarbetar bra på tränarsidan
och hjälper varandra med instruktörer.
Niclas Högberg brukar vara inne hos
oss. Pierre Johnsson har varit nere
hos Hanhals. Våra pärmar är öppna
och det fungerar fint.
Vad Frölunda länge önskat sig är
en allsvensk förening inom närområdet. Det skulle förbättra möjligheterna
till spelarutbildning.
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Roger Rönnberg förklarar:
– Som det är nu måste vi skicka
lovande killar ända till Oskarshamn
(32 mil enkel väg) om de ska spela
hockey på den nivå vi önskar. Det
vore mycket bättre om Hanhals gick
upp. Till Kungsbacka tar det väl bara
20 minuter.
Önskemålet är dubbelt. Hanhals
ser också gärna ett ökat närmande,
till glädje för alla parter.
– Det är väldigt nyttigt för våra
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juniorer att få spela A-lagshockey på
bra nivå, säger Rönnberg. Här ser vi
allsvenskan som en nyttig skola.
Innan den hyllade guldcoachen
flyttade till Göteborg använde Frölunda i flera år Borås som plats för
vidareutbildning. I BHC:s dåvarande
allsvenska lag utvecklades många av
Indians unga talanger.
Till de mest uppskattade lånespelarna hörde en viss Erik Karlsson.
Då var han en okänd 18-åring med

rötterna i småländska Boro-Landsbro.
Idag tillhör han världens främsta
backstjärnor och har under tiden i
Ottawa Senators slipat till sin riskfyllda
stil från sju matcher med Borås HC.
ROGER RÖNNBERG SER att många
Frölunda-juniorer skulle vara förstärkningar för ett allsvenskt lag:
– Min bild är att alla våra U20-spelare platsar och utvecklas på den
nivån, säger han. Så jag tror att ett

utbyte skulle vara till fördel för tre
parter.
Kontakter mellan Frölunda och
Hanhals förekommer redan på olika
sätt. Ett exempel är den försäsongsmatch som lockat storpublik till
Kungsbacka Ishall de senaste åren.
För några veckor såg inte mindre
än 2 105 åskådare när Roger Rönnbergs mannar massakrerade HV71:s
svenska mästare. De flesta i ishallen
fröjdades åt att matchen slutade 8-1.
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– Det är viktigt med intresset i hela
Göteborgs-regionen, påminner Frölunda-tränaren. Dessutom är det bra
om vi kan bredda basen lokalt med
egna spelare eller från närområdet.
Det stärker engagemanget.
Före nedsläpp till träningsmatchen
bjöd Roger Rönnberg på hockeyvisdom. 34 ledare från Hanhals lyssnade
då till hans intressanta föreläsning.
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Cameras & Accessories
www.engstroms.nu

Skapa egen webb-tv produktion
Kontakta Engströms för mer information

+46 (0)31-746 60 00

•

www.engstroms.nu
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energieffektiva
husmodeller

Tomter sökes i Kungsbacka kommun.
Hör av dig till oss!

Bygg nytt hus med A-hus
Tel. 0709-99 72 08 • 0733-10 14 62
www.abkvvs.se

Din lokala husleverantör

Magnus Berndtsson

Auktoriserad Trähussäljare
0300-67 30 06
magnus.berndtsson@a-hus.se
Södra Torggatan 18, Kungsbacka

ARTIKELNAMN
SOMMARHOCKEYSKOLAN

HOCKEYSKOLAN
ARTIKELNAMN

SOMMARHOCKEY
MED NHL TRÄNARE

Varje år arrangerar Hanhals Kings en sommarhockeyskola under tre veckor
mitt i sommaren.

P

arallellt med Kungsbacka Hockey Academy arrangerar också
Mikael Sandberg Sampan Summer Camp för målvakter. Även i sommar hade vi en Powerskating-camp
med Niklas Glader, där spelarna kunde
välja att utöka sin istid och lägga fokus
på sin skridskoteknik.

Alltid ett stort intresse
för våra camper

– För oss är det fantastiskt glädjande
att så många vill komma och spela
hockey på sommaren i Kungsbacka.
Vi strävar verkligen efter att spelarna ska få en så bra utbildning som
möjligt på isen.
Kungsbackas egen NHL-stjärna
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Calle Johansson var i år tränare på
isen och med det blev mycket av träningen NHL–inspirerat.
– Vi är verkligen glada för att han
ville ställa upp som tränare. Det
betyder otroligt mycket för våra unga
spelare.
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.
– Det är viktigt att hela tiden påminna 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.
– Vi kan summera ett väldigt lyckat
resultat, på alla fronter. Nöjda deltagare, fantastiska 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. Nu sätter vi nya mål
inför nästa säsong.
HÅLL UTKIK PÅ vår hemsida för mer

information.
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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 2017/2018
riktar hockeyskolan in sig på tjejer och killar födda 2010-2012. 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.

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 givetvis
att ett par föräldrar fortsätter som
ledare både på och utanför isen. För
att vara med som ledare krävs ingen
egen hockeyerfarenhet.

och man är välkommen när som helst
på säsongen för att pröva på.
Ni kan även läsa mer om hockeyskolan i hockeyförbundets föräldrarhörna, klicka här

Utrustning

Man behöver inte en massa utrustning initialt men vissa skydd är
obligatoriska:
 Hjälm med galler
 Halsskydd
 Skridskor med skydd

VI ERBJUDER TRÄNINGSTILLFÄLLEN

de flesta lördagar och söndagar där
tjejer och killar tränar tillsammans i
respektive årskull för sig. Hockeyskolan startar i mitten av september,

 Ordentliga handskar
 Inget krav initialt på hockeyhandskar
 Klubba
DET GÖR ONT att ramla! Tips kan vara
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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 eller har frågor och funderingar. Tveka inte att höra av er till oss
ledare på: hockeyskolan@hanhalsif.se.
Det går även bra att ringa vårt kansli
på telefon: 0760-339099
NI KAN ÄVEN läsa mer om hockey-

skolan på webbadress:
www.swehockey.se/hockeyakademin/
information/borjaspelahockey
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Känner du någon som funderar på
eller som ska sälja sin bostad?
För varje tips till Svensk Fastighetsförmedling Kungsbacka som
leder till en försäljning, får Hanhals Kings 3000 kronor till ditt lag.

KUNGSBACKA | GYMNASIEGATAN 16 | TEL: 0300-722 22 | WWW.SVENSKFAST.SE/KUNGSBACKA

Teknikgatan 4 - Växeln: 0300-337 00, Service: 0300-337 10, Butik: 0300-337 20, www.aderbys.se

Handelsbanken
Kungsbacka

Handelsbanken
En riktig Bank som värnar om
den lokala förankringen.

Välkommen att besöka oss!

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

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

STYRELSEN

VÅR MISSION – HOCKEY
BÅDE FÖR BREDD OCH ELIT

GYMNASIET I CENTRUM
www.gymnasieakademin.se

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.
DET SKER I form av olika samarbeten och evenemang där ambitionen är att skapa mervärde och mötesplatser för våra

sponsorer.
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Namn fr. vänster
 Peter Kronvall  Ulf Krantz  Claes Halgren  Anders Engelbrektsson  Lena Hagelin
 Hans Bergquist  Gunilla Andersson  Andreas Elofsson  Andreas Welinder saknas på bild

Följ oss Hanhals IF Facebook och Twitter!
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® Burger King and Whopper are registered trademarks of the Burger King Corporation. ™ Taste is King, BKool and KING FRIES are trademarks of the Burger King Corporation.

VÄLKOMMEN IN! BURGER KING KUNGSBACKA
KUNGSPARKSVÄGEN 51, ÖPPET KL 10-22

