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ORDFÖRANDEN HAR ORDET

VÄLKOMNA
TILL EN NY
HOCKEYSÄSONG!
Jag heter Peter Kronvall. Jag har inte
spelat i NHL.
Aldrig platsat i SHL.
Om jag ska vara riktigt ärlig har jag
aldrig delat ut en enda tackling.
Och jag kan inte åka översteg.
Men jag har simmat 8 750 meter på
två timmar.
Som elitsatsande ungdomssimmare,
tror att jag var 13 eller 14 år, blev vi utmanande av våra tränare att tjäna ihop
pengar till våra träningsläger. Hur långt
kunde vi simma på två timmar i en 25
metersbassäng? Utan att pausa.
Vi besökte byns alla företag med frågan hur mycket företaget ville sponsra
per meter. Många företag ställde upp
och jag fick till slut ihop två kronor per
meter.
Tidigt en söndagsmorgon gick startskottet.
Tio vänner, tokladdade, stod på startpallarna. Vid kanten stod funktionärer
och kontrollanter. På läktaren satt våra
föräldrar och syskon. Klordoften och
den varma simhallen kändes väldigt
närvarande då startskottet gick av. I
en sval bassäng, där bara klockan och
pannbenet begränsade våra resultat,
hade så utmaningen börjat.
Meter för meter.
I kampen mot klockan och en obeskrivligt smärtande kropp som inget
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hellre ville än att ge upp, så blev en sak
självklar för mig många år senare.
Ett starkt vinnande lag. Det bygger
man tillsammans.
För när kroppen gjorde som ondast
och det enda rätta vore att sluta, så
fanns alltid en kompis bredvid som
spred positiv energi och viljan att fortsätta kom tillbaka. Jag minns att vi kom
iväg på våra läger. Vi uppnådde vårt
mål. Tillsammans.
I ÅR SKA vi fortsätta skapa bästa tänkbara förutsättningar för våra hockeyspelare. Hos oss ska man trivas och
samtidigt erbjudas möjligheten att bli så
bra som man själv vill genom träningar,
läger, cuper och utbildningar.
Vi ska skratta och gråta. Här ska våra
spelare lära sig vinna och förlora.
VÄLKOMNA TILL EN ny utmanande och
rolig hockeysäsong. Där framgången
skapas av alla engagerade ledare, föräldrar, vaktmästare och givetvis spelare. Utan all er energi och drivkraft hade
vi aldrig varit en av Sveriges största
föreningar till antalet aktiva spelare.
Stort tack till er alla!
Väl mött i ishallen och fortsatt trevlig
läsning!
PETER KRONVALL
ORDFÖRANDE HANHALS IF

TEXT: PETER KRONVALL | BILD: TOMMY HOLL
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HOCKEYETTAN

En helt ny Touareg.
HANHALS KINGS
SPELAR I
HOCKEYETTAN
HOCKEYETTAN ÄR SVERIGES TREDJE HÖGSTA DIVISION INOM
HOCKEY. EN SERIE SOM ERBJUDER HOCKEY PÅ RIKTIGT HÖG NIVÅ.
SERIEN BESTÅR AV 47 lag indelade i fyra
grupper där de fem bästa lagen i varje
grupp spelar en egen serie, Allettan, efter julledigheten. För att få möjligheten
att kvalificera sig för playoff till Hockeyallsvenskan handlar det om att finnas
med bland de åtta bästa.
NICLAS HÖGBERG, Hanhals Kings A-lagstränare, är ödmjuk och stolt att Hanhals spelar i HockeyEttan. ”Här spelas
hockey på riktigt hög nivå. Många lovande talanger fostras här. Ett lysande

exempel är just nu Joel Persson som
för två säsonger sedan spelade i Kristianstad. Förra året gick han till Växjö
Lakers för att i år teckna kontrakt med
Edmonton Oilers” I år är serien fantastiskt utmanande med många riktigt
bra lag. Jag läste att just HockeyEttan
Södra fick smeknamnet ”lilla HockeyAllsvenska” i en krönika. Vi vill vara med
och fajtas in i det sista denna säsongen
och jag hoppas många Kungsbackabor
kommer ner och stöttar oss på vägen
fram i höst.

Den ser runt hörn. Den kan se i mörkret och sätter spotlight på
vilda djur på och vid vägen. Den kan styra med alla fyra hjulen.
Den har en digital förarplats, Innovision Cockpit. Och den kan
massera din rygg på åtta olika sätt. En helt ny Touareg är här.
Välkommen att prova den.

Pris från 579 900 kr.
Touareg 286 hk TDI V6, pris från 579 900 kr. Bränsleförbrukning blandad körning 6,9 l/100 km, CO2-utsläpp 182 g/km. Miljöklass Euro 6 AG. Bilen på bilden är extrautrustad. Vi reserverar oss för ändringar och avvikelser.

~ÅF-Limpa~
KUNGSBACKA

Faktorvägen 8. Tel. 0300 -775 40.

Ordinarie öppettider: Måndag–fredag 9–18,
lördag-söndag 11–15. Helgtelefon: 0300-775 47.
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BREDDEN ÄR
VÄGEN FÖR
HANHALS-BASEN

Naturen
Naturentur
turoch
ochretur.
retur.

PETER KRONVALL ÖVERTOG I ÅR KLUBBAN FRÅN HANS BERGKVIST. DEN NYE ORDFÖRANDENS
VISION ÄR TYDLIG. HANHALS KINGS SKA VARA EN FÖRENING SOM JOBBAR MED BREDDEN –
FÖR ATT NÅ ALLSVENSKAN.
DET ÄR INTE utan stolthet Kronvall fastslår att Hanhals är en av landets större
hockeyklubbar med cirka 470 aktiva
spelare.
– Vi vill vara en välmående förening
med tydligt formulerade riktlinjer. En
förhoppning är att kunna ligga i framkant genom att jobba smart.
EN NYHET SOM tillfredsställer ordföranden är att den gamla idén om intimare
samarbete med Frölunda Indians nu
går i lås.
– Vi har sedan länge haft en bra relation med Frölunda. Då de har sett att
vi är en välskött och stor förening med
ambitioner, resulterade detta i att vi nu
kunde skriva ett treårsavtal som skall
stärka hockeyutvecklingen i regionen.
Själv har Peter Kronvall ingen egen
bakgrund som ishockeyspelare.
– Skridskoteknik var inte min starkaste sida.
Däremot har han en bakgrund som
simmare och tävlade även många år i
triathlon både på olympisk distans men
även Ironmandistanser.
Vägen in i Hanhals Kings gick via sonen Viggo som nu spelar i klubbens U
14-lag. Där har pappa Peter verkat som
lagledare och lagets fystränare.

Kronvall har gedigen erfarenhet som
ledare från sin civila syssla. Han är
verksam som VD för Faktum, alltså
Götalands stora gatutidning.

förutsättningar för hockeyn att växa i
regionen, genom samtal med näringsliv,
kommun samt övriga föreningar.

VID SENASTE ÅRSMÖTET tillträdde han
som ordförande i Hanhals. Då hade
han verkat där som styrelseledamot i
två säsonger.
Nu blev det så smidigt att Peter
Kronvall bytte plats med tidigare basen
Hans Bergkvist som i fortsättningen blir
vanlig ledamot.

Den nye ordförandens främsta egenskaper?

– Jag är utåtriktad och social, svarar
han. Tävlingsinriktad och närvarande.

Hur vill du driva verksamheten?

– Vi ska jobba som ett team där vi
skall jobba på att få flera att engagera sig i föreningen. Att fortsätta vara
öppen och transparent kring frågor som
rör oss alla, samt fortsätta vårt fokus att
Hanhals är i grunden en breddförening
men med långsiktigt elitfokus för de
äldre åldersgrupperna. Med det menar
jag att vi skall erbjuda våra spelare en
möjlighet att kunna stanna länge i föreningen och spela hockey på hög nivå.
– Min roll är att se föreningen i
stort. Hur vi kan skapa ännu bättre
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PETER KRONVALL
Ålder: 44.
Familj: Hustrun Jenny, Viggo, 13,
Vera, 11.
Yrke: VD på Faktum, Götalands
Gatutidning.
Bor: Villa i Forsbäck.
Okänd talang: Simmat 75 meter
under vatten.
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Faktorvägen 8. Tel. 0300 -775 40.
Ordinarie öppettider: Måndag–fredag 9–18,
lördag-söndag 11–15. Helgtelefon: 0300-775 47.
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Stolta samarbetspartners
till Hanhals Kings

Välkommen till
RABATTCHECK
VALFRITT
DAMPLAGG

RABATTCHECK
VALFRITT
HERRPLAGG

20% 20%
RABATT

RABATT

Gäller ord. pris t.o.m 14/10-18
mot uppvisande av kupong

Gäller ord. pris t.o.m 14/10-18
mot uppvisande av kupong

Kungsbacka

Kungsbacka

JACQUELINE de YOUNG

STORGATAN 16 - KUNSBACKA

´
TJEJHOCKEY
✶

PROVA PÅ TJEJHOCKEY

ETT LAG FÖR BARA TJEJER!

✶

Datum och tider
hittar ni på vår hemsida
www.hanhalsif.se
eller maila oss på
hanhalstjejhockey@gmail.com

VILL DU BÖRJA TRÄNA?

TESTA OSS
GRATIS I
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www.actimera.se

SPORTCHEFENS AMBITIONER

LÅNGA DISKUSSIONER
GAV FINT SAMARBETE
DET TOG FYRA ÅRS RÅDSLAG MEN NU ÄR DET KLART. FRÖLUNDA INDIANS OCH HANHALS KINGS HAR
ETT FORMELLT SAMARBETE. DET GLÄDJER KLUBBARNAS SPORTCHEFER CHRISTIAN LECHTALER OCH
BJÖRN ERLANDSSON.
– VI HAR länge haft bra diskussioner i
ärendet, förklarar Erlandsson. Båda
parter har velat samverka. Därför känns
det väldigt bra att vi nu nått ändå fram.
Så länge Hanhals spelade i division
II tyckte Frölunda att nivån var för låg
för ett fungerande samarbete. Nu är
Kungsbackaklubben ett steg högre och
visar ambitioner att på sikt nå ännu
längre.
– Division I är en möjlighet för unga
Frölundakillar att få speltid. Och vi
hoppas ju på Allettan redan efter nyår,
så det är naturligtvis bra att ha en fungerande relation.

BJÖRN ERLANDSSON
Ålder: 49
Familj: Hustru, två döttrar och en son.
Bor: I Onsala.
Yrke: Sportchef i klubben.
Klubbar: Kungsbacka Hockey och
Hanhals.
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TEXT: JAN HANSSON | BILD: TOMMY HOLL

SAMMA DAG SOM Frölunda och HV71 för
tredje året spelade en träningsmatch i
Kungsbacka fullsatta ishall (2 169 åskådare!) presenterades två spelare som i
vinter drar på sig Hanhals dräkt.
Både Pontus Andreasson (11 matcher) och Arvid Söderblom (2) har redan
spelat seriematcher här. Nu är det tänkt
att de ska tillbringa hela säsongen i
ishallen, såvida inte någon allsvensk
klubb finner dem tillräckligt attraktiva
under vårsäsongen.
För Christian Lechtaler är också samarbetet enbart av godo. Han säger:
– Detta är ett steg för att utveckla
hockeyn i regionen. Steget från vår
akademi upp till SHL känns alltför stort.
Därför är det bra med en möjlighet att
spela A-lagshockey på lite lägre nivå.
Under ett par säsonger hade Frölunda fruktbar samverkan med Borås
HC i allsvenskan. Sedan den klubben
tvångsnedflyttades har det saknats en
motsvarighet inom regionen.

Istället har Göteborgsföreningen
tvingats låna ut spelare till fjärran
adresser som Oskarshamn, Karlskoga
och Umeå.
– Bäst för oss är om killarna stannar inom vårt område. Helst skulle vi
förstås vilja ha upp Hanhals till allsvenskan – och det är ju också klubbens egen ambition. Men det är ingen
panik, det är bättre att bygga metodiskt.

Hur blir det om fler Indians-spelare skulle vilja prova att spela i Hanhals?

– Vi börjar med de här två men det
kan mycket väl bli ytterligare någon,
säger Christian Lechtaler. Viktigast är
att deras individuella utveckling blir stabil. Vi kan stötta med vår kunskap och
Hanhals har ju insyn hos oss genom
Niclas Högberg.
I samband med matchen mot HV71
arrangerade Frölunda också ett coachseminarium i Kungsbacka ishall.
– Inom Västra Götaland och Halland
finns två miljoner invånare. Att åka ut
och spela på platser som Kungsbacka,
Varberg och Strömstad är ett bra sätt
att träffa fansen. Särskilt roligt är att det
kommer så här mycket folk till matcherna.
Björn Erlandsson summerar:
– En lyckad kväll, precis som det varit
de tidigare gånger vi arrangerat matcher med Frölunda. Publiksiffrorna har
stigit för varje år. Nu gäller det att öka
intresset även för vårt seriespel.
Närheten till Göteborg och SHL-spel
i Scandinavium gör det knappast enkelt
att locka mycket folk till Kungsbacka
ishall.
– Vi behöver ha både publiken och

TEXT: JAN HANSSON | BILD: TOMMY HOLL

näringslivet med oss för att nå uppåt,
säger Björn Erlandsson. Vi jobbar brett
och hoppas att vår stora ungdomsverksamhet ska ge utdelning.
ETT GOTT EXEMPEL på den stora satsning
som görs är juniordelen. Där bildar 52
spelare i åldern 18-20 år tillsammans
med fem tränare, tre lag. Ambitionen för
det yngsta av juniorlagen är att nå den
högsta serien för åldern, J18 Elit, för att
få bästa möjliga motstånd.
Hittills har två hallar fått täcka Hanhals behov av träningstider. Nu har
verksamheten vuxit så pass att det
egentligen krävs fler isytor.
– Nu har vi även 15 hockeyspelande tjejer som satsar på att bli fler och
tillströmningen till vår hockeyskola
fortsätter glädjande nog att vara bra.
Behovet av fler istider ökar alltså.
Hanhals uttalade filosofi är att spela
med jämna lag så långt upp i åldrarna
det går, dvs att inte dela upp spelarna
mellan olika divisioner redan i tidig
ålder. På så sätt är förhoppningen att
så många barn som möjligt fortsätter
med sporten länge. Först när spelarna
är i 16-årsåldern delas truppen upp i de
olika serier som finns. I år har Hanhals
lag i såväl U16 Elit som U16 div1 och
div 2.
– Vi tror att detta är bästa sättet att
få fram många egna juniorspelare och
därifrån även A-lagsspelare ur egna
leden, förklarar Erlandsson.

Kommer ni att vara starkare i årets
division I?

– Ja, svarar han. Årets lag är
spelskickligare än förra årets trupp.
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VI SÖKER
SJÄLVGÅENDE OCH KOMPETENT
PERSONAL I GÖTEBORG & VARBERG!
Kontakta oss gärna för mer information

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.
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

trygga människor
når längst.

JOHAN HOLMBERG

”GRUPPEN KÄNNS
STARKARE I ÅR”
LAGKAPTENEN JOHAN HOLMBERG LEDER HANHALS
KINGS FÖR ANDRA SÄSONGEN.
– GRUPPEN KÄNNS STARKARE I ÅR, HÄVDAR HAN.
HOLMBERG SER UT att mena vad han
säger, men undviker att utlova någon
topplacering.
– Det finns ett stort engagemang i
föreningen. Spelarna är seriösa och
vill uppåt.
Ambitionen gäller inte minst lagkaptenen själv. Han medger:
– Den här säsongen är mina förhoppningar att vi blir stabilare och
undviker svackor. Iså fall kommer vi att
klättra i tabellen.
En positiv faktor enligt Holmberg är
det intimare samarbetet med Frölunda
Indians. Nyheten kungjordes i samband med klubbens träningsmatch mot
HV71 i Kungsbacka ishall 16 augusti.
– Jag hade det på känn och blev
glad över att det lyckades. Det är bra
för båda parter och för hela regionen.
Nu får vi in två bra spelare som kan
höja klassen på laget, säger Johan
Holmberg.
Vad Pontus Andreasson går för, fick
han uppleva redan den gångna säsongen. Pontus spelade då 11 matcher
(3 mål och 7 assists) i Hanhals-tröjan.
– Han är en intelligent center, med
kvaliteter både som målskytt och
passningsläggare, lyder Holmbergs
omdöme.
Hanhals kommer väl förberedda till
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seriepremiären. Fram till midsommar
körde truppen fem fyspass i veckan.
Därefter fick spelarna order att träna
fyra pass i veckan enligt uppgjort schema av fystränaren Simon Meander.
JOHAN HOLMBERG GÅR in i sin tredje
säsong med Hanhals. Vad präglar
klubben?
Han tänker efter och svarar:
– Här finns ett helhetstänk med
bredd från ungdomsverksamheten och
uppåt. Många parter har ett tydligt driv.
Förutsättningarna är goda med en fin
huvudhall och också en B-hall.
Parallellt med försäsongsträningen
har Johan Holmberg i sommar arbetat
hos Nike på Freeport. I höst har han
återupptagit studierna, men målsättningen är tydlig:
– Jag vill spela hockey på heltid.
I första hand nå allsvenskan med
Hanhals.
Den spelskicklige backen har redan
hunnit med två årslånga sejourer
i österrikiska Salzburg och norska
Sarpsborg. Trots sin breda erfarenhet
anser han sig fortfarande ha saker att
förbättra:
– Jag vill bli jämnare och tuffare.
Dessutom skulle det vara bra med ett
farligare skott från blå linjen.

TEXT: JAN HANSSON | BILD: TOMMY HOLL

JOHAN HOLMBERG
Ålder: 27.
Familj: Flickvännen Sofia.
Bor: Lägenhet i Härlanda.
Yrke: Studerande.
Klubbar: Munkedal, Kungälv, Frölunda,
Hanhals.

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

OM VI BYGGER STARKA BARN
BEHÖVER VI INTE LAGA SÅ MÅNGA TRASIGA VUXNA!

SOMMARHOCKEY

SOMMARHOCKEY
MED NHL-TRÄNARE

Åsa Edvinsson på Fit4u och Linda Magnusson på Fit Boost brinner för
allsidig träning. Att så många ungdomar i Kungsbacka idrottar idag är så
otroligt positivt! Det är nu de växer och ska bygga upp sin grundstyrka.
Stark – smidig – snabb – skadefri ”Helhetsträning för framtiden”
Vår målsättning är att träna ”kroppen i balans”, med inriktning på uppbyggnad
av muskulaturen, med bibehållen smidighet för att förebygga belastningsskador. Ungdomar behöver lära sig att träna funktionellt, allsidigt och rätt
redan från början, för att hålla i längden. Det har ungdomarna nytta av hela
livet, oavsett fortsatt idrottskarriär eller inte. Ju äldre de blir desto tuffare krav
ställs det, med hårdare och tyngre träningar.
Träningen på Fit4u är ett komplement till all typ av idrott oavsett ålder.
Vi erbjuder funktionell träning, 3D fys. Vi använder oss av fria vikter, Procedos
mattor, pilatesbollar, k-Box, och Power Plate. Vi erbjuder personligare träning
och gruppträning både till ungdom och vuxen med stort fokus på Power Plate.
Vad är Power Plate?
Power Plate är en vibrationsplattform som förstärker
våra rörelser och verkar i tre dimensioner. Den 3D
rörelse som maskinen framkallar är harmonisk och
extremt effektiv. Power Plate ger den bästa möjliga
neuromuskulära responsen = skapar reflexiva muskelkontraktioner och stimulerar fler och djupare muskelfibrer.
Man kan förklara det med att FLER muskler gör FLER
kontraktioner FLER gånger på kortare tid. Power Plate
aktiverar bindväven, stärker muskelvävnaden och
stärker benstommen. Power Plate är mer skonsamt för
leder och ligament än konventionell träning då den ger
en markant ökning av cirkulationen och återhämtningen då vibrationerna transporterar bort slaggprodukter.
Power Plate ökar således styrka, balans och rörlighet under träning samt att återhämtningsprocessen startar direkt.

VARJE ÅR ARRANGERAR HANHALS KINGS EN HOCKEYSKOLA UNDER TRE VECKOR MITT I SOMMAREN.
PARALLELLT ARRANGERAR OCKSÅ MIKAEL SANDBERG SAMPAN SUMMER CAMP FÖR MÅLVAKTER.

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 egna NHL-stjärnor
Calle Johansson och Christian Folin var
i år tränare på isen och med det blev
mycket av träningen NHL-inspirerat.
– Vi är verkligen glada för att De 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 pratar tillsammans. 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.
Nu sätter vi nya mål inför nästa
säsong.

Dess 3D vibrationer är exceptionellt effektiv vid rehabilitering och kan förkorta rehabiliteringstiden med upp till 60%
60%.
Fit Boost erbjuder kunskap om vad du bör äta när du tränar. Oavsett vilken sorts träning du ägnar dig åt är kosten
en mycket viktig del av träningsläran. Om du inte äter rätt kost når du inte lika bra resultat och du kommer inte orka
köra så hårt som du vill under dina träningspass. Vad för kost du bör äta när du tränar är individuellt och beror
också på vad för sorts träning du ägnar dig åt. Fit Boost erbjuder individuell kostrådgivning samt kostupplägg.
Tillsammans når vi dina mål!

HÅLL UTKIK PÅ vår hemsida
www.hanhalsif.se för mer information.
Där kommer det att erbjudas flera
spännande camper under hösten och
våren.

Kontakt: Åsa Edvinsson 072-526 22 10 | asa@fit4u.se | Linda Magnusson 076-193 16 06 | linda.fitboost@gmail.com
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VID KÖP AV
KOMPLETT KÖK

SEB Kungsbacka
stödjer
Hanhals Kings
ungdomsverksamhet

15%

MED ELLER UTAN
VITVAROR

TAGGA TILL MEDA
SVERIGES BÄST
LÖSGODIS!

Marbodal Kungsbacka med 300 kvm köksutställning
Kungsparksv 83, Tel: 0300-150 30
marbodal.se/kungsbacka
Öppet: Mån – Fre 10–18, Lör 11–15
*Välj ur Marbodals sortiment från NEFF/Siemens/Electrolux.
Erbjudandet gäller 01/09 – 31/12 2018. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.
Ta med annonsen för att utnyttja erbjudandet.

SÖDRA TORGGATAN 18, KUNGSBACKA

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

DIN LOKALA
SKYLTPARTNER

R INOM
HELHETSLEVERANTÖ
HET!
SKYLTAR OCH SYNLIG

VALLGATAN 6 | KUNGSBACKA | 0300-56 74 81
W W W. S K Y L T S T A L L E T . S E | C O P Y S H O P. S E

BILD: TOMMY HOLL & HANHALS IF
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SAMMANFATTNING AV
FRÖLUNDAMATCHEN
DAGEN BÖRJADE MED SEMINARIUM FÖR LEDARNA I HANHALS KINGS. DEN FORTSATTE MED ATT DET
FORMELLA SAMARBETET PRESENTERADES AV FRÖLUNDAS ORDFÖRANDE MATS GRAUERS OCH PETER
KRONVALL I HANHALS. KVÄLLEN AVSLUTADES MED MATCHEN HV71-FRÖLUNDA INDIANS (3-2) INFÖR
HELA 2 169 ÅSKÅDARE.
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27

UNGDOMSLAGEN

TJEJER

J20
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BILD: IDROTTSFOTO.COM
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ARTIKELNAMN
UNGDOMSLAGEN

ETT PERSONLIGT FÖRETAG SOM INTE TUMMAR PÅ KVALITÉN

Vi är ett professionellt byggföretag som
bygger effektivt och personligt!

U16 ELIT

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.
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!
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PREMIÄR FÖR NYA

UNGDOMSLAGEN
ARTIKELNAMN

E RIN

GSE R

FORD TRANSIT CUSTOM

B JUD
AND E

U16
U14

Nya Ford Transit Custom har alltid varit känd för sin robusta kvalitet, funktionalitet
och tillförlitlighet. Nu erbjuder den ett ännu större utbud av dels innovativa funktioner
och smart teknik, dels ökad effektivitet, överlägsen design och hantverksskicklighet.
Resultatet: Du kan se fram emot att sätta dig bakom ratten på en skåpbil som är mer
raffinerad och sofistikerad än någonsin.
KÖP TILL HEDIN EDITION PAKET
 Trendpaket
 Luftkonditionering
 Farthållare
 Lackad stötfångare fram och bak
 Dubbellås
Uppgradera till
 Inklätt skåp
HEDIN EDITION
 Dragkrok
 LED bel. i skåp
PAKET
 Fjärrvärmare
 Integrerat takräcke

U13

Siktpaket Premium:
 Sync
 Backkamera
 Filövervakningssystem, mm

24 900 kr
ex moms

(ord. 30 960 kr
ex moms)

NYA FORD TRANSIT CUSTOM
Ambiente 2,0 TDCI 105hk L1
LANSERINGSERBJUDANDE!

Hedin Bil-pris från:

184 900 kr ex.moms
(ord.pris 220 840 kr ex.moms)

Månadskostnad från
1 877 kr/mån**

Ford Hedin Bil Kungsbacka
Magasinsgatan 29
Tel: 0300-170 10
Mån–fre: 9-18, lör–sön: 11-15

www.ford-hedinbil.se

Erbjudandet gäller endast företag. Gäller ordertecknat tom 2018-06-30. Samtliga priser är ex moms. Bränsleförbrukning blandad körning 6.1-6.6 l/100 km och CO2- utsläpp 157-172 g/
km*5 års garanti/max 15 000 mil. **Leasingkostnad baseras på 36 mån, 1500 mil, 30% kontant och 40% restvärde. Erbjudandet kan inte kombineras med andra erbjudanen, rabatter eller avtal. Med reservation för felskrivning. Bilen på bilden är extrautrustad.
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TEXT: JAN
HANSSON
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ARTIKELNAMN
UNGDOMSLAGEN

Svensk Fastighetsförmedling
skänker 100 kronor till
Hanhals Kings för varje
bostadsvärdering

U12

Alla hem är värdefulla. För oss på Svensk Fastighetsförmedling Kungsbacka
är det viktigt att vara en del av och stötta den lokala barn- och ungdomsidrotten.
Därav skänker vi 100 kronor* till Hanhals Kings för varje utförd bostadsvärdering.
Välkommen att kontakta oss!
*Uppge ”HANHALS KINGS VÄRDERING” vid bokning av värdering. Gäller 2018/2019.

U11
U10
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Hanna Alavik

Camilla Möllerström

Mats Wahlbäck

Tommy Nordström

Alena Wernståhl

Mikael Lindeberg

Maria Celion

Elisabeth Jansson

KUNGSBACKA | Gymnasiegatan
16 | TEL
22 | www.svenskfast.se/kungsbacka
TEXT: HANHALS
IF |0300-722
BILD: IDROTTSFOTO.COM
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HANHALS SPELAR TRUPP 2018/2019
BAKRE RADEN FR VÄNSTER: 21 Fabian Krantz, 71 Pontus Engström, 3 Anton Sandberg, 9 Henrik Persson, 20 Robin Carlsson, 37 Anton Avehag.
MELLAN NEDRE: 75 Arvid Söderblom, Gunnar Nilsson Materialare, 95 Tim Brattström,
NEDRE: 65 David Stenbacka, Niclas Högberg Head Coach, 63 Johan Holmberg,
36
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MELLAN ÖVRE: 55 Max Lindroth, 7 Kim Roussakoff, 23 Kim Jonsson, 4 Gustav Jonsson, 96 Pontus Andreasson, 12 Lukas Wahlberg.
14 Fredrik Johansson, 00 Lukas Adebahr, Björn Erlandsson Sportchef, 50 Scott Hector.
88 Ludvig Rantanen, Emanuel Åström Ass Coach, 81 Adam Willig.
BILD: IDROTTSFOTO.COM
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A-LAGET
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TIM BRATTSTRÖM

LUKAS WAHLBERG

65

#

DAVID STENBACKA

BILD: IDROTTSFOTO.COM

PETER DAHLEN

NYFÖRVÄRVEN

NICLAS HÖGBERG HAR JÄRNKOLL PÅ ALLA SINA TIO NYFÖRVÄRV.
Arvid Söderblom, målvakt från
Frölunda:
– En intressant typ som var med oss
två matcher i fjol. Kommer in i seniorhockeyn fullt ut i år vilket jag tror passar
Arvid mycket bra.

#

NICLAS HÖGBERG

ROBIN CARLSSON

FREDRIK JOHANSSON

12

#

ADAM WILLIG

KIM ROUSSAKOFF

14

#

MAX LINDROTH

LUDVIG RANTANEN

7

#

JOHAN HOLMBERG

LUKAS ADEBAHR

88

#

23

#

EMANUEL ÅSTRÖM

GUNNAR NILSSON

Scott Hector, målvakt från Osby:
– Det är en lovande kille som vi hoppas
ska blomma ut. Vältränad och intresserad. Ska bli kul att följa Scotts utveckling under året.
Max Lindroth, back från Troja:
– Max var hos oss 2016-2017 och gjorde 26 poäng. Kreativ back med mycket
goda offensiva kvaliteter. Tycker att
Max tar väldigt bra beslut på isen både
med och utan puck.
Anton Avehag, back från Halmstad:
– Spelare med fin attityd och bra förstapass. En av Halmstads bästa backar

när vi möttes förra säsongen.
Anton Sandberg, back från USA:
– Innan flytten till USA gjorde han tre
SHL-matcher med Karlskrona. Björn
har sedan dess haft koll på honom och
upptäckt en smart spelare med konstruktiva idéer.
Pontus Andreasson, center från
Frölunda:
– En kreativ spelare som var med oss
en hel del förra året. Nu kliver han in i
seniorhockeyn fullt ut och jag är övertygad om att detta kommer passa Pontus
mycket bra.
Henrik Persson, forward från
Bäcken:
– Fostrad i Leksand men tog paus
från hockeyn i två säsonger. Gjorde
comeback och i fjol hela 37 poäng för
Bäcken i div II. Vi tror på Henke och är

TEXT: JAN HANSSON | BILD: TOMMY HOLL

övertygade om att han tar nästa steg
hos oss.
Adam Willig, center från Grästorp:
– Mogen tvåvägsspelare som fostrades
i Mariestad. Precis den karaktär som
Hanhals värvare sökt efter.
Lukas Wahlberg, forward från Troja:
– Vältränad återvändare efter fyra
säsonger i Ljungby. En modern tvåvägsspelare med bra inställning. Även
Lukas gör sin första seniorsäsong från
start i år.
Robin Carlsson, forward från HA74:
– Gjorde massor av poäng (37) året
innan i Hockeytvåan men blommade
inte ut offensivt i HockeyEttan i fjol. Vi
är övertygade om att vi kan hitta det
tillsammans med Robin i år.
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Rådgivning | Revision | Skatt | Företagsservice
SERIETABELLEN

SPELSCHEMA 2018/19
2018-09-16 16:00
Helsingborg - Hanhals

2018-11-04 16:00
Hanhals - Helsingborg

2018-09-19 19:00
Hanhals - Kristianstad

2018-11-07 19:00
Kristianstad - Hanhals

2018-09-22 15:00
Kallinge/Ronneby - Hanhals
2018-09-26 19:00
Hanhals - Nybro
2018-09-30 16:00
Vimmerby - Hanhals
2018-10-03 19:00
Hanhals - Troja-Ljungby
2018-10-10 19:00
Dalen - Hanhals
2018-10-14 16:00
Hanhals - Kalmar HC
2018-10-17 19:00
Hanhals - Halmstad
2018-10-21 16:00
Mörrums GoIS IK - Hanhals
2018-10-24 19:00
Hanhals - Tyringe

2018-11-11 16:00
Hanhals - Kallinge/Ronneby
2018-11-14 19:00
Nybro - Hanhals
2018-11-18 16:00
Hanhals - Vimmerby
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Allt blir härligare med passion – även rådgivning och revision.
Det spelar ingen roll om det handlar om matlagning, ishockey eller ett möte
med din revisor. Passion och engagemang är viktigt. Vi på BDO engagerar
oss långsiktigt i varje kundrelation, och den passionen är en självklar
framgångsfaktor för oss.

2018-11-21 19:00
Troja-Ljungby - Hanhals
2018-11-28 19:00
Hanhals - Dalen

Vår erfarenhet är att passionerade företagare gör
ett bättre jobb. Känner du passion för ditt företag?
Då är vi rätt partner för dig.

2018-12-02 16:00
Kalmar HC - Hanhals

BRANSCHENS
NÖJDASTE KUNDER
SEX ÅR I RAD.

2018-12-05 19:00
Halmstad - Hanhals
2018-12-09 16:00
Hanhals - Mörrums GoIS IK
2018-12-12 19:00
Tyringe - Hanhals

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

Allt ni behöver av bergkross, sand och jord!

Vi utför allt från stora leveranser åt anläggningsföretag
till mindre leveranser åt privatpersoner
Sand • Gr us • Vägmaterial • Makadam • Singel • Jord- & täckbark
Tel 0300-243 52 • Fax 0300-243 85 • Sätilav. 400, 439 72 Fjärås

www.brjohansson.se

www.bdo.se
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SKI

HÖGA MÅL FÖR HÖGBERG

I FJOL VAR NICLAS HÖGBERG NYGAMMAL SOM CHEFSTRÄNARE. I
ÅR HAR HAN DELTAGIT I HELA PROCESSEN FRÅN SÄSONGSANALYS
TILL REKRYTERING, VET ALLA FÖRUTSÄTTNINGAR OCH SÄGER:
– VI ÄR KVALITETSMÄSSIGT STARKARE NU OCH HAR SKAFFAT
BRA KARAKTÄRER TILL LAGET.

E

GRUNDARBETET
ÄR GJORT
NICLAS HÖGBERG
Ålder: 45.
Familj: Sambo, dotter och två söner.
Yrke: Ishockeytränare.
Klubbar: KBA 67, Kungsbacka Hockey,
Kings, Hanhals, Sveriges Damkronor,
Hanhals Kings.
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fter noggrann kartläggning i flera
avseenden känner de ansvariga
sig tillfreds med värvningsdelen.
Tillsammans med sportchefen Björn
Erlandsson har Niclas Högberg skapat
en trupp som de bedömer som ”klart
spännande”.
Vi har jobbat tätt ihop med omvärldsanalys och rekryteringar, där kom jag in
lite sent förra året, och det känns riktigt
bra inför seriepremiären.
Teamet har framförallt försökt rätta till
en brist från förra säsongen.
– Vi var tunna med våra centerforwards. Det fick vi lida för hela året.
Nu har vi rättat till den svagheten. Det
känns bra.
En annan målsättning är att bredda truppen. Dels genom att behålla
önskvärda egna spelare, dels genom
förnuftig rekrytering utifrån och viss
uppflyttning ur egna leden.
Här är chefscoachen tillfredsställd:
– Vi är egentligen i en inledningsfas i
detta arbetet. Björn och jag har ett gemensamt synsätt och vi har skaffat flera
riktigt bra förstärkningar samtidigt som vi
fortfarande håller ett öga på intressanta
spelare som skulle passa in hos oss.
På den omfattande ungdomssidan ser
det också väldigt lovande ut. Vi har hela
52 juniorer i föreningen i år vilket är fantastiskt kul. Utifrån det så har vi skapat
en plattform med spelare som vi hoppas
skall utvecklas i vår miljö och i framtiden
representera Hanhals Kings A-lag.
Niclas förklarar:
– Till skillnad från tidigare år, så väljer
allt fler spelare att stanna kvar i Kungsbacka och gå hockeygymnasiet här,
istället för att flytta till andra städer. Det
är naturligtvis ett långt steg för dem upp
till A-laget, både ålders- och kvalitetsmässigt, framförallt med vår ambition att
nå Allettan. Men vi satsar på tre lag för
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dem, så det kommer verkligen att finnas
möjligheter för flera av våra juniorer att
lyckas hela vägen.
Hanhals Kings har förberett säsongen
på liknande sätt som i fjol. Det betyder
att den uppskattade Simon Meander har
skött fysträningen enligt tidigare upplägg. Under säsongen kommer truppen
att träna fyra gemensamma ispass i
veckan, plus ett antal styrkepass.
Det är en tuff dos för killar som samtliga har heltidsjobb eller studerar vid
sidan om den tidskrävande hockeyn.
– Där skiljer vi oss från många andra
lag i vår div I-serie, medger Niclas Högberg. Men vi hoppas hänga med ändå.
Vi kommer i alla fall inte att ha några
fysiska brister!
Inför fjolårsstarten hade Högberg som
ett mål att lyckas med något man inte
klarade säsongen innan: att ta poäng
mot topp-fem-lagen. Det klarade man
snabbt, genom att besegra Kristianstad
i premiären.
Nu spänner man bågen ytterligare.
Tränarens ord:
– Vi går in i en mycket tuff HockeyEttan Södra. En serie som har mycket hög
nivå på många lag. Vi är väl medvetna
om att det kommer vara maxprestation
som gäller onsdag och söndag.
Vi är en utmanare som kan slå de
bästa lagen i serien. Det räcker att se
sig runt om i omklädningsrummet: vi har
både erfarenhet och kompetens, plus en
pigghet i spelet som kan leda långt.
Individuellt hoppas Högberg kunna
vända 40-60 i en-mot-en-spelet till 60-40
i egen favör.
En tidigare svaghet vill man också arbeta bort är benägenheten att emellanåt
tappa taktpinnen och låta spelet gå i stå.
–Vi pratar om ett effektivare spel, att
få ut mer och bättre målchanser av vårat
spel.
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BRING IT ON.

BMW Service
KUNGSBACKA

NYA BMW X4.

Större och starkare. Dynamiska linjer och atletisk stil. Med nya BMW X4 får du den kraftfulla känslan hos
en X-modell förenat med musklerna hos en sportbil. Du får full kontroll över vägen med hjälp av bilens
låga tyngdpunkt, sportchassi och tight sportstyrning. Det sportiga intrycket förstärks av interiörens
premiumatmosfär och det toppmoderna förarsystemet.

Nya BMW X4
Från 454.500 kr

Du hittar nya BMW X4 hos Bilia Group. Provkör och känn kraften själv!

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

Alltid med BMW Fri Service i 3 år/ 8.000 mil. Ovan pris gäller nya BMW X4 xDrive 20i. Bränsleförbrukning blandad körning: 5,4-5,6 l/100 km,
CO2 142-149 g/km.

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 KAXIGA
BMW X2.

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
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BMW Original reservdelar och märkesolja. Allt arbete utförs av
våra egna BMW servicetekniker på din BMW serviceverkstad.
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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
Kaxig, sportig och med mycket attityd. Allt ifrån grillen till de utmanande linjerna är designade för att
vara olikt allt annat du hittar på vägen. Lika säker i innerstan som ute i naturen. Bilen som sätter dig i
centrum var du än är.

Bilen för dig som vågar ta plats. Välkommen till Bilia Group!

Nya BMW X2
Från 325.500 kr

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.
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5
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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. Ovan pris gäller nya BMW X2 sDrive 18i. Bränsleförbrukning vid blandad körning 5,6-5,8 l/100 km.
CO2 129-132 g/km.

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

FOLIN

IMPONERAR
PÅ FOLIN

– MED NHL-KUNSKAP
ETT NHL-PROFFS VÄCKER ALLTID UPPMÄRKSAMHET. FRÅGA
CHRISTIAN FOLIN, 27, EFTER ETT PAR VECKORS SOMMARHOCKEY I KUNGSBACKA ISHALL.

F

olin var förvånad över deras
kunskaper om världens bästa
hockeyliga:
– Killarna kändes uppdaterade. Flera
av dem hade jättebra koll på det mesta
i min nya klubb Philadelphia Flyers. Det
var roligt att höra.
Nu återgäldade han lärdomarna
från sin moderklubb. Under två stekheta sommarveckor bistod han förra
Washington-proffset Calle Johansson
med träningen i den betydligt kyligare
ishallen.
– Jag såg talang hos många av killarna. Men vilka som kommer att bli allra
bäst är svårt att säga i den här åldern.
Själv dubblerade han länge med
ishockey och fotboll. Pappa Martin
Folin (tidigare Carlsson) var själv duktig
allsvensk mittfältare i både Frölunda
och Gais.
– Farsan tyckte förstås att jag skulle
satsa på fotboll. Men i 15-16-årsåldern
tog jag beslutet att köra på hockey.
Så länge det gick var det bra med två
sporter. Jag lärde mig framförallt en
motoriken genom fotbollen.
Så kravet på tidigt grenval tycker
Christian ofta känns överdrivet:
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– Ibland blir träningshetsen onödigt
hård. Det kan vara klokt att pröva något
annat också under tiden tävlingsfria
perioden.
ooo
Unge Folin var tidigt utvecklad, stor
för sin ålder och utrustad med mycket
talang. Därför blev det naturligt att han
fick spela med ett år äldre killar.
– Jag var nog rätt mycket en vinnarskalle redan i tidiga år, mindes han.
Är man högavlönat NHL-proffs med
allt vad det innebär finns ingen tid för
totalsemester. Även under den varmaste perioden försökte han hålla igång
med två egna ispass i veckan.
5 september reste han tillbaka till
USA för att hinna köra några veckor
med sin nya klubb. Han var spänd på
vad miljöbytet från Los Angeles kommer att innebära.
Senaste NHL-säsongen gjorde Folin
3 mål och 10 assists. Han betonade att
siffrorna ska ses mot bakgrund att han
främst är defensiv back, med tacklingar
och boxplayspel som specialvapen.
Det var dessa egenskaper som förde
honom nära det Tre Kronor-lag som i
våras blev världsmästare i Danmark.

TEXT: JAN HANSSON | BILD: TOMMY HOLL

Förbundskaptenen Rikard Grönborg
lär först i sista stund ha gjort ett annat
backval.
– Visst är jag sugen på landslagsspel. Hoppas att chanserna ökar när
jag spelar i Philadelphia.
Flyers hade sin storhetstid under

1970-talet. Med stjärnor som Bobby
Clarke och Bill Barber tog klubben två
Stanley Cup-titlar. Under två säsonger,
2005-07, spelade självaste Peter Forsberg i laget.
Nu har han alltså lämnat Kalifornien
och Zlatan Ibrahimovics hemstad.

Hann du se honom spela i Los Angeles
Galaxi?
– Ja, ett gäng killar från Kungsbacka
var på besök när han gjorde två mål i
sin debut. Före matchen skakade jag
hand med honom. Det var stort.

TEXT: JAN HANSSON | BILD: TOMMY HOLL
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Vi gör BilLivet enklare
Cameras & Accessories

Kungsbacka

Kom igång med webb TV!
Vi sätter ihop ett packet som
passar era förutsättningar

ViVi
gör
gör
BilLivet
BilLivet
enkla
enkl

Mic ingår ej
Art. nr PXW-X70

Sony 4-Input Streaming
Videomixer

Storlek: 24 x 24 cm

Storlek: 7 x 7 cm

Vit

Vit

PANTONE 541

PANTONE 541

PANTONE ???

PANTONE ???

Antal: ?
Art 295996

F&V K4000S SE Daylight
3 Light Kit

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

Art nr: 8020132

Antal: ?
Art 295996

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

VI LANSERAR…

CONTAINER
ALL INCLUSIVE

Vi producerar efter godkänt korrektur!
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Container+ är det enkla
sättet att bli av med ditt
skräp. Vi lämnar samt
hämtar och alltid till
fast pris.

Gör plats för alla.
FRÅN

1575:INKL MOMS

tommybyggare.se
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Mekonomen Bilverkstad
Verkstadsgatan 9
Kungsbacka Bilservice AB
0300-155 65
kbabilservice@telia.com

Mekonomen Bilverkstad
Borgmästarevägen 7G
Bennys Servicehall AB
0300-188 59
info2@bennys.se

Mekonomen Bilverkstad Fjärås
Fjärås Smedjeväg 13
Fjärås Bil AB
0300-54 35 50
mikael@fjarasbil.se

Mekonomen Butik
Lantmannagatan 8
0300-56 71 80
kungsbacka@mekonomen.se

*

*ERBJUDANDET GÄLLER ENDAST PRIVATPERSONER

Tel 0300-721 10
www.viavest.se

Sågning • Borrning • Asbestsanering

Tel. 031-51 93 00
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

VI UTFÖR ALLA TYPER
AV ELINSTALLATIONER

Torbjörn 070-2012397 | Stefan 070-7778995

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

HÄNDER I HALLEN

Arkitekthjälp genom hela processen.
- Från vision till slutbesiktning -

Villa i Kullavik. Uppförs hösten/vintern 18-19 av Tumbygg AB

Arkitekturexpert på:

Posse Arkitektur AB

0735-100496
www.possearkitektur.se
calle@possearkitektur.se
Besöksadress: Västgötagatan 4, Borås

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

Slipade inom
aTeknisk Förvaltning
aEkonomisk Förvaltning
aFastighetsskötsel
aServicehantverkare
aFastighetstekniker
aLokalvård
aFönsterputs
aKärltvätt/Fasadtvätt

KONTAKTA OSS GÄRNA! | www.optimalservice.se

info@optimalservice.se

0734 162 421

BILDER: HANHALS IF
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HOCKEYSKOLAN

BÖRJA SPELA ISHOCKEY I
HANHALS HOCKEYSKOLA
PANTONE
485 C

PANTONE
1807 C

Treksta är inte som andra.

I HANHALS IF:S HOCKEYSKOLA DELTAR VARJE ÅR CA 150
BARN. VÅR HOCKEYSKOLA ÄR EN DEL AV ”TRE KRONORS
HOCKEYSKOLA”. FÖR SÄSONGEN 2018/2019 RIKTAR
HOCKEYSKOLAN IN SIG PÅ TJEJER OCH KILLAR FÖDDA
2011-2013. 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.

VI ERBJUDER TRÄNINGSTILLFÄLLEN de
flesta lördagar och söndagar där tjejer
och killar tränar tillsammans i respektive årskull för sig. Hockeyskolan

Vattentät tack vare GORE-TEX®-membran
och varmfodrad med ull/syntet är ju inga
konstigheter.

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

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

UTRUSTNING

VÄLKOMNA ATT KOMMA ner och prova på
någon gång. Har ni frågor och funderingar, tveka inte att höra av oss till
oss ledare på e-post: hockeyskolan@
hanhalsif.se

Man behöver inte en massa utrustning
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.

SCANDINAVIAN COLLECTION

Men sen tillför Treksta något extra.
Svart/magenta

Riktigt låg vikt som kombineras med
skandinavisk NestFIT-läst för perfekt passform.
Treksta Arrow GTX

från Treksta Scandinavian Collection

NI KAN ÄVEN läsa mer om hockeyskolan på webbadresserna:
www.swehockey.se/hockeyakademin/
information/borjaspelahockey
och
www.swehockey.se/Hockeyakademin/
Malgrupper/foralder

Till exempel halksäkra egenskaper tack vare
sulans zoner med extramjukt Hypergrip naturgummi och halksäkerhetssystemet IceLock™.

Trekstas produkter är alla speciellt
utvecklade för Skandinavien.

Storlekar: 24–39

Svart/lime

TRE KSTA . S E
By Improve Business Scandinavia AB
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UNGDOM

VÄLKOMMEN TILL

HEDIN BIL I

KUNGSBACKA
FÖRSÄLJNING, VERKSTAD, RESERVDELAR

FRAMTIDEN ÄR LJUS

Hedin Bil i Kungsbacka är ett fullserviceföretag. Här hittar du både nya och
begagnade bilar samt att vi erbjuder service för både person- och transportbilar.
Vi jobbar här för att du ska 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. Vår personal står redo att hjälpa dig
med dina frågor, så tveka inte att ringa eller komma in på ett besök!
Du finner oss på Hedebrovägen 15.
Varmt välkommen hälsar Lars Petersson med personal.
Hedin Bil Kungsbacka.

HANHALS U9-GRUPP ÄR GIGANTISK. DÄR INGÅR 46 STYCKEN INTRESSERADE HOCKEYUNGDOMAR.
ANSVARIGA FÖR DEN stora samlingen
barn är Anders Engelbrektsson och
Johan Sandström.
Spelarna tränar två gånger i veckan.
Då brukar det vara upp till 35 deltagare.
De delas upp på stationsträning för att
underlätta verksamheten.
– En del kliver av, ju högre upp i
åldrarna man kommer, förklarar Engelbrektsson. Första större förändringen
brukar komma i tolvårsåldern då tacklingar blir tillåtna.
Just innan pojkarna ska in i tonåren ökas träningsdosen till tre pass i
veckan. I vilken ålder går det att avgöra
vilka som kommer att bli A-lagsspelare?
– Man kan tidigt se vilka som har
talang. Men vilka som sedan utvecklas
till riktigt bra spelare är svårt att avgöra.
Det är så många faktorer som spelar in,
förklarar U9-ledarna..
Hanhals börjar med isverksamhet
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redan för femåringar. Småttingar får
börja med att lära sig åka skridsko en
gång i veckan och spelar förstås inga
riktiga hockeymatcher.

2. Jag är center och vill helst vara framför kassen.
3. Centern Connor McDavid i Edmonton Oilers.

FYRA SPELARE I U 9-TRUPPEN FICK SAMMA
TRE FRÅGOR ATT BESVARA:
1. Varför började du med ishockey?
2. Vad är du särskilt bra på i rinken?
3. Vem är din speciella hockeyfavorit?

GUSTAF JALDIN, 8
1. Det kom en inbjudan till Hockeyskolan från Hanhals där de frågade om jag
ville vara med.
2. Jag spelar i anfallet och är rätt bra
på att göra mål.
3. Forwarden Alexandr Ovetjkin i
Washington Capitals.

OLIVER SANDSTRÖM, 8
1. Min pappa spelade i Umeå. Jag var
fyra år när jag började.
2. Jag gillar lika mycket att skjuta och
att tackla.
3. Målvakten Henrik Lundqvist i New
York Rangers.
LEO MALMSTEN, 8
1. Pappa fick mig intresserad. Han
spelade i Frölunda.

TEXT: JAN HANSSON | BILD: TOMMY HOLL

MALTE ASTERBORG, 7
1. Min pappa Magnus spelade i Hanhals A-lag.
2. Jag är back och skjuter hårda skott.
3. Målvakten Carey Price i Montreal
Canadiens.

HOS OSS PÅ HEDIN BIL I KUNGSBACKA FINNER DU FÖRSÄLJNING OCH VERKSTAD FÖR:

PERSON- OCH
TRANSPORTBILAR

PERSON- OCH
TRANSPORTBILAR

PERSON- OCH
TRANSPORTBILAR

KUNGSBACKA
Hedebrovägen 15, Tel: 0300-320 200.
Försäljning: Vardagar 08-18. Lördag: 11-15. Söndag: 11-15.
Verkstad/Reservdelar: Vardagar 07-17. Tel: 0300-320 230.
TEXT: JAN HANSSON | BILD: TOMMY HOLL
hedinbil.se

PERSONBILAR
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Köp dina
Hanhalsprodukter i caféet!

ARTIKELNAMN
CAFÉET

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

ISHALLSCAFÉET
VÄLKOMNA TILL VÅRT CAFÉ I ISHALLEN. VI HOPPAS ATT NI KOMMER ATT TRIVAS HOS OSS.
NÄR BARNEN TRÄNAR så är det gott med
en kopp kaffe och kanske med en varm
korv och bröd. För att göra detta möjligt
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så har vi flera studenter som ser till att
kaffet är nybryggt och det finns möjlighet att köpa både kall och varm mat.

TEXT:
KINGS | | BILD:
BILD:TOMMY
TOMMYHOLL
HOLL
TEXT:HANHALS
JAN HANSSON

Våra öppettider kan ibland variera, men
målet är att alltid kunna ha öppet då det
är aktivitet i hallen.

Välkomna in och ta del av våra
öppningserbjudanden
Utbildningskurs för Bil & Moped
Handledarutbildning

Tel. 0300-103 40
Kabelgatan 4 , 434 37 Kungsbacka
Mail: andreas@elofstrafikskola.se - www.elofstrafikskola.se

Badrum, vatten & värme!
Vi paketerar kunskap,
produkter, material
och installation i en
enda Comfortabel
leverans. Ett enkelt
sätt att köpa badum
och värmelösningar.
Tryggt och säkert.

Allt från Skyltar, Trycksaker, Fordonsdekor, Vepor
Banderoller, Dekor, Tapet, Mässmaterial
Teknikgatan 4, Kungsbacka
Tel 0300-337 20

Vi stödjer SOS Barnbyar. Läs mer på comfort.se

ÖPPETTIDER
Vard kl 9-18 • Lörd kl 10-15
Sönd STÄNGT

www.aderbys.se

Kontakta oss på info@grafil.se - www.grafil.se

CALLE JOHANSSON

CALLE FÖRSÖKTE
VÄRVA FOLIN TILL
WASHINGTON
ETT GAMMALT OCH ETT NYTT NHL-PROFFS DELADE PÅ
TRÄNARSYSSLAN UNDER HANHALS SOMMARHOCKEY.
CALLE JOHANSSON FÖRSÖKTE EN GÅNG VÄRVA
CHRISTIAN FOLIN TILL SIN NHL-KLUBB.

”Det skröt jag om efteråt”

E

fter 17 säsonger i världens främsta hockeyliga var Johansson
assisterande tränare i Washington Capitals. I den rollen misslyckades
han med att värva Folin:
– Han skulle valt oss Då hade han
varit Stanley Cup-mästare nu, säjer
Calle Johansson med tanke på årets
ståtliga titel för klubben.
DEN FÖRRE CAPITALS-BACKEN gjorde själv
17 säsonger i NHL. Johansson vet
således vad han talar om när han slår
fast:
– Christian är en spelare som man
vet vad man får av varje kväll i veckan.
Såna killar är oerhört värdefulla. Jag
tror han kan nå Tre Kronor.
Det vackra omdömet gläder förstås
Christian Folin som den kommande
säsongen finns i Philadelphia Flyers.
Under några heta sommardagar samarbetade de i Kungsbacka ishall. Folin
tänker tillbaka och minns en speciell
händelse:
– Jag deltog själv på ett sånt här
läger när Calle Johansson var med som
tränare. Minns att han höll uppe båsdörren för mig. Det skröt jag om efteråt.
Calle Johanssons inhopp innehöll sex
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dagliga timmar på is. Hans kommentar
efteråt:
– Konditionsmässigt var det inga
problem, jag åker ju Vasaloppet också.
Däremot kändes det i fötterna.

Vad var din huvuduppgift?

– Jag ville framförallt försöka få killarna att ha roligt. Det var kul att se dem
med oförstörda leenden.
Hans insats var ett sätt att betala
tillbaka till hockeyn i hemstaden. Calle
Johansson både började och avslutade
sin imponerande karriär i Kungsbacka
ishall.

Numera har han inget regelbundet
uppdrag inom sporten. Skulle du vilja ha
det?

– Ja, jag känner att det börjat dra i
tarmen igen. Fast jag vill inte ha något
rent tränarjobb. Hellre en syssla som
spelarutvecklare i så fall. Jag hoppas
fortfarande ha något att ge.

Hur mycket hinner du följa Hanhals
Kings?

– Härom veckan köpte jag seriebiljett.
Så jag tänker se de flesta matcherna.
Och jag tror på en bra säsong.
Dessutom kommer Johansson emellanåt tjänstgöra som bisittare under
TV-sändningarna från ishallen.
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20.995:-

Inkl.standardmontering

Efter rotavdrag

19.106:-

DAIKIN LUFTVÄRMEPUMP

DAIKIN LUFTVÄRMEPUMP
Perfera 35
• Mycket låg ljudnivå
• Intelligent eye känner av var du är
• WiFi som tillval
• 3D-luftflöde
• Effektfull rening

Efter rotavdrag

20.926:-

VÄRMEPUMPSSKYDD
Q VENT/22-004
1795:-

-----------

ips!--T
-

-------- ---

Telefon: 0300-568980
Hemsida: www.kbabbygg.se

22.995:-

Inkl.standardmontering

Comfora 25
• Intelligent avfrostningslogik speciellt framtagen för vårt klimat
• Garanterad drift ned till -25 °C
• Extra låg innerdel – endast 286 mm
• Lång kastlängd ser till att luften ger perfekt temperatur i hela huset
• Effektiv filtrering

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

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

KUNGSBACKA BYGGNADS AB
Faktorvägen 19
434 37 KBA

18.995:-

Inkl.standardmontering

Efter rotavdrag

17.286:-

18.995:-

Inkl.standardmontering

Efter rotavdrag

17.286:-

CANVAC LUFTVÄRMEPUMP
FUJI ELECTRIC LUFTVÄRMEPUMP
RSG-09 LMCB /ROG-09 LMCBN
• Energiklass A++
• Tystgående
• Fjärrkontroll & möjlighet till app-styrning

KABELGATAN 16,
KUNGSBACKA, 0300-748 60
VARD 9–18 • LÖRD 10–14

Scirocco 09
• Värme, kyla och avfuktning
• WiFi som tillval
• Använd fjärrkontrollen som temperaturgivare med Follow Me
• Självrengöring
• Automatisk återstart
• 5 års garanti

ISSKÖTAREN

EN RIKTIG STENHUGGARE
HUGGIT I STEN SEDAN 1939

H

Br.

enrikssons
S

TOMMY WERNERSSON
Ålder: 58.
Familj: Frun Britt-Mari, som hjälper till
i sekretariatet vid A-lagets matcher,
samt sönerna Robin och Andreas.
Yrke: Vaktmästare.
Bor: Villa i Hanhals.

WERNERSSON OFTA
UTE OCH KÖR PÅ HAL IS
TOMMY WERNERSSON STYR ISMASKINEN MED SÄKER HAND –
OCH MED GEDIGET INTRESSE FÖR ISHOCKEY.
– JAG HAR VARIT SUPPORTER SEDAN 1972, BERÄTTAR HAN.
SÖNERNA ROBIN OCH ANDREAS förde in
honom till Kungsbacka ishall. Nu har
de slutat, men pappa Tommy håller
kvar i ratten sedan sex år tillbaka.
Han är utbildad i Svenska Hockeyförbundets speciella kurs för isskötare.
Sedan dess styr han den tunga maskinen utan att darra.
– Där fick man lära sig hur man kör
och hur isen ska skötas, berättar han.
Ett bra underlag bör vara 30 millimeter högt. Tjockare än så betyder
högre kostnader och det önskar ingen
hallägare. Tre gånger i veckan mäter
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vi isen.
Vaktmästarna i ishallen får sällan
eller aldrig höra några synpunkter från
gästande lag:
– Det är väl alltid så att man inget
hör om de är nöjda. Varken Frölunda
eller HV71 sa något när de var här och
träningsspelade inför fullsatta läktare.
Tommy Wernersson vågar påstå att
det inte skiljer något på iskvaliteten i
ishallen jämfört med i Scandinavium.
– Det gäller framförallt att hålla rätt
temperatur på isen. Den ska vara mellan minus 3,5 och minus 5 grader.

TEXT: JAN HANSSON | BILD: TOMMY HOLL

Ismaskinens topphastighet är begränsad till cirka åtta km/tim. I de 18
minuter långa hockeypauserna hinner
vaktmästarna väl med sitt jobb. Värre
är det i skiftet mellan två träningstimmar. Då måste isskötseln helst klaras
av på tio minuter.
– Den marginalen är knapp, tycker
Wernersson. Men det brukar fungera
ändå.
Den nuvarande ismaskinen är
neongulgrön till färgen och fem år
gammal. På sidan sitter logotypen
Walter Hanssons El AB. En gång i
veckan skruvar Wernersson eller hans
kolleger loss knivarna för byte.
Totalt arbetar samma stab av nio
vaktmästare i ishallen, simhallen och
Aranäshallen.
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Tel: 0300-18025
www.henrikssonsstenhuggeri.se
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ALLT FÖR BYGGAREN
PÅ ETT STÄLLE!
www.derome.se

VI KAN MER
MURERI  PUTS  MÅLERI  KAKEL  GOLVSPACKLING/GJUTNING
Rödmyren 115, 444 97 Svenshögen  0303-77 42 90  info@olofssonsbygg.se  www.olofssonsbygg.se

Vi isolerar allt från
litet till stort

"Lösull i alla konstruktioner"

Ring oss redan idag för ett personligt besök: 031-25 10 05

STYRELSEN

VÅR MISSION – HOCKEY
BÅDE FÖR BREDD OCH ELIT
HANHALS IF STYRELSE har som uppgift att se till att vår förening utvecklas inom både bredd och elit. Målsättningen är att skapa
en välkomnande miljö för såväl spelare och tränare som föräldrar och matchpublik. Vårt uppdrag är också att säkerställa en
ekonomiskt sund verksamhet.
TILLSAMMANS MED FÖRENINGENS marknadsgrupp, eventgrupp och webbTV-grupp arbetar vi även för att öka föreningens synlighet utåt. Att marknadsföra vår verksamhet och skapa goda relationer till lokala företag, andra föreningar och vår kommun är
avgörande för att Hanhals IF ska kunna växa och utvecklas på ett stabilt sätt.
DET FINNS MÅNGA möjligheter för dig som företagare att vara en delaktig i den resa vår förening befinner sig på. Nya spännande projekt och sponsorsamarbeten planeras och i dialogen med våra samarbetspartners föds hela tiden nya idéer. Varmt
välkommen att höra av dig om du vill veta mer om vad vi som förening kan erbjuda dig som företagare eller om du har egna
förslag. Kontaktuppgifter finns på vår hemsida www.hanhalsif.se.

Styrelsen

Hanhals Styrelse 2018-2019, från vänster: Hans Bergqvist, Claes Halgren, Anders Rybrink, Jessica Samuelsson, ordförande Peter Kronvall,
Lena Hagelin, Gunilla Andersson och Andreas Elofsson. Saknas på bilden gör Robert Sidlo.

Följ Hanhals IF på Facebook, Instagram och Twitter!
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