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500 AKTIVA SPELARE. Tjejer och killar som 
träffas varje vecka i våra ishallar. Det 
tränas och skojas, det skrattas och det 
gråts. Vi lär oss älska att vinna. Vi lär 
oss tackla en motgång. Så som livet är. 

En sak är dock säker. Vi skapar 
samhällsnytta av stora mått. Sju dagar i 
veckan, 15 timmar per dag.

I SOMMAR HAR det verkligen bubblat av 
energi runt ishallen. Flera lag har lagt 
ner timmar på att förbereda sig genom 
hårda löppass, styrkepass på gym och 
rörlighetsträning i skiftande miljöer. Jag 
kan bara bekräfta att vi inför den här 
säsongen är vi starkare än någonsin.

Även föreningen går in i säsong-
en med stärkt ekonomi. Och vi har 

bestämt oss för att fortsätta utmana 
och utveckla. Något som kräver både 
engagemang och resurser. Här behöver 
vi er hjälp.

FÖRRA ÅRET SÅ tog sig A-laget hela vä-
gen till Allsvenskt Play Off. Vi hade ett 
ökat publiksnitt på läktarna och media 
pratade gott om vår lagmoral inom 
truppen. Detta mycket tack vare våra 
tränare Niclas Högberg och Emanuel 
Åström.

VÅRA UNGDOMAR reste land och rike runt 
och representerade vår förening på ett 
föredömligt sätt. Vi blir så stolta när 
andra arrangerande klubbar berömmer 
våra spelare både på och utanför isen. 

Tack till er, alla ledare som utbildar våra 
ungdomar till att bli goda ambassadörer 
och förebilder! Att vi sedan ibland kom-
mer hem med pokaler och medaljer, 
bevisar även den fantastiska utbild-
ningsnivån som finns inom Hanhals. 

I ÅR SATSAR vi vidare mot nya mål. 
Vår vision är att vara mogna för All-
svenskan 2022. Tillsammans med er 
och våra samarbetspartners kan detta 
bli möjligt. 

Vill ni njuta av riktigt bra hockey så 
skall ni besöka Kungsbacka ishall. 

Vi behöver ert stöd på läktaren.

VÄLKOMNA TILL EN ny hockeysäsong. 
Den kommer att bli grymt rolig!

NÄR JAG ÅTERIGEN FÅTT DET FANTASTISKA FÖRTROENDET AV FÖRENINGENS 
MEDLEMMAR ATT VERKA SOM FÖRENINGENS ORDFÖRANDE, SÅ GÖR JAG DET 
MED EN STÖRRE ÖDMJUKHET OCH ERFARENHET KRING VILKA KRAFTER SOM 
FINNS INOM VÅR IDROTT.

INFÖR DEN HÄR  
SÄSONGEN ÄR  
VI STARKARE  
ÄN NÅGONSIN

PETER KRONVALL
Ålder: 45.
Familj: Hustrun Jenny, Viggo, 14, Vera, 12.
Yrke: VD på Faktum, Götalands Gatutidning.
Bor: Villa i Forsbäck.
Okänd talang: Simmat 8850 m på två timmar.
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fasader och gravstenar.

– HUGGET I STEN SEDAN 1939 –

Industrigatan 4, 434 32 Kungsbacka • info@henrikssonsstenhuggeri.com • www.henrikssonsstenhuggeri.com
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DAMHOCKEY

TJEJERNAS INTRESSE
VÄXER REKORDSNABBT

FÖR TVÅ ÅR SEDAN VAR DE BARA FYRA. NU HAR HANHALS KINGS 
26 HOCKEYSPELANDE TJEJER I TVÅ LAG.

– VI GJORDE oss synliga på hemsidan 
och genom att sätta upp affischer. Tje-
jerna hjälpte även till att sprida möj-
ligheten att få spela hockey med 
andra tjejer till klasskompisar och 
vänner. Många blev snabbt intressera-
de, förklarar ledaren Hanna Pehrsson 
det kraftigt ökade antalet.

Hennes egen dotter Julia Pehrsson 
fanns med bland pionjärerna och gör 
det fortfarande. Hon tillhör nu en trio 
som även spelar i med i ett ålderslag 
tillsammans med killar. De övriga där 
är Elicia Dunhäll och Elin Österdahl.

Hanna Pehrsson förklarar:
– Den stora utmaningen är att behålla 

tjejerna. Det har tidigare varit några 
tjejer i varje årskull i hockeyskolan men 
oftast har de slutat när det blivit dags 
att formera ett ålderslag och börja spela 
matcher tillsammans med killar. Viktigt 
är att de känner tillhörighet, får sitt eget 
nummer och att vi får ett förråd att ha 
vårt material i. Plus namnet ”U-tjej” som 
signalvärde på hemsidan. 

– Vi har ett gott samarbete med 
tjejhockeyskolan som har en egen istid 
för de yngsta. Vi har ett rullande sche-
ma för de äldre tjejerna att medverka 
på hockeyskolan för att bygga relation 
och inspirera de yngre tjejerna, som 
mår bra av lokala förebilder. Vi i vill 
att det skall vara en mjuk övergång till 
u-tjejgruppen efter hockeyskolan.

Damledaren betonar att stö-
det från föreningen varit starkt. 
Inte minst värdesätter hon att 

A-lagets huvudtränare Niclas Högberg 
visat intresse och avsatt tid för att hjäl-
pa flickorna.

UNDER INLEDANDE SÄSONGERNA har 
Hanna Pehrsson kunnat notera att en 
förändring skett även på läktarna:

– Tidigare satt tjejerna och tittade på 
när killarna spelade eller tränade. Nu är 
det ofta tvärtom. Killarna följer tjejernas 
hockeyspelande.

En tydlig skillnad mellan könen är att 
vi i nuläget ser flickor i 12-13-årsåldern 
som vill börja spela hockey, att man 
börjar så sent är ovanligt bland killar-
na. Det ställer krav på hela gruppen 
när  en tjej som knappt stått på skrid-
skor vill spela tillsammans med sina 
kompisar som spelat länge.. Vi och 
tjejerna har lyckats att skapa en inklu-
derande miljö.

– Vi brukar säga: Ge det ditt allra 
bästa i tre månader så får du se hur 
det går. Vi måste också få föräldrarna 
att öppna ögonen för att deras döttrar 
kan pröva på ishockey. Det ska kännas 
naturligt. 

HANHALS HAR ETT brett spann av flickor, 
från nio år och uppåt. Av naturliga skäl 
varierar förstås kunskapsnivån.

Några klubbar i närområdet ägnar sig 
åt liknande verksamhet. Man hoppas 
därför få igång seriespel i vinter. De 
rödklädda räknar då med att kunna 
ställa två lag på skridskor, ett yngre och 
ett äldre.

Dessutom har Hanhals planerat 
deltagande i tre cupturneringar. Går det 
som förväntat hoppas man också på att 
få arrangera säsongens traditionstyng-
da GP-puckens tjejklass i Kungsbacka 
ishall.

Hanhals har redan känt på cupspel 
i främmande miljö. I fjol spelade man 
en cup i Örebro. Bland meriterna kan 
nämnas att man slagit Göteborgs HC.

Framgångar på isen har lett till att 
flera tjejer uppmärksammats i större 
sammanhang. Fem i den äldre gruppen 
är utvalda till en träningsgrupp med Gö-
teborgs distriktslag. Den utgör förbere-
delse förhöstens TV-puckturnering.

Det kan ses som ett tecken på att 
Hanhals huvudtränare med Per Öster-
dahl och Reine Dunhäll i spetsen gjort 
ett gott jobb med sina intresserade 
adepter.

Tjejerna tränar två pass i veckan. Att 
passen ofta ligger på olägliga tider, sen 
fredagskväll eller tidig söndag, tar man 
med jämnmod.

– Vi är 26 stycken nu men blir gärna 
ännu fler, säger Hanna Pehrsson entu-
siastiskt.

”Tidigare satt tjejerna 
och tittade på när killarna 

spelade eller tränade. 
Nu är det ofta tvärtom. 
Killarna följer tjejernas 

hockeyspelande.”
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Treksta tillverkar och säljer skor för herr, dam, junior och barn,  
speciellt anpassade för det skandinaviska klimatet.  
Improve Business Scandinavia AB är agent för Treksta. 

Kontakta oss gärna för närmsta återförsäljare: 0703-74 29 38

Vattentäta tack vare 
goretex-membran 

Skandinavisk läst för  
perfekt passform 

Sula för optimalt fäste  
på alla underlag 

*ERBJUDANDET GÄLLER ENDAST PRIVATPERSONER

Tel 0300-721 10
www.viavest.se

CONTAINER
ALL INCLUSIVE

VI LANSERAR…

1575:-
FRÅN

INKL MOMS

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

*

TJEJHOCKEY

✶ ✶

Datum och tider 
hittar ni på vår hemsida

www.hanhalsif.se
eller maila oss på

hanhalstjejhockey@gmail.com

PROVA PÅ TJEJHOCKEY 
ETT LAG FÖR BARA TJEJER!
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ATT SÅ MÅNGA försvinner och så många 
tillkommer ställer förstås krav på tränar-
staben. Där ingår också assisterande 
Emanuel Åström och målvaktstränaren 
Mikael Sandberg.

Men den ansvarige är alltså Niclas 
Högberg som mest ser positivt på rör-
ligheten i gruppen:

– Många har fått chansen i allsvens-
ka klubbar. En konsekvens av fram-
gångarna och bara kul för killarna. Vi 
är stolta över att de varit här och kunna 
utvecklas.

Hanhals Kings har länge haft rykte 
om sig som en god talangfostrare. Ett 
tecken på det är exempelvis NHL-spe-
lare som Christian Folin, nyss Los 
Angeles-draftade frölundaiten Samuel 
Fagemo, Frölundas nye målvakt Niklas 
Rubin och ett helt koppel av allsvenskar.

Hur hanterar ni en så stor omsättning i 
truppen?

– Vi jobbar mycket hårdare rent teo-
retiskt, sätter grundspelet. Ledarskapet 
måste vara tydligt eftersom vi inte har 
så många spelare att ta rygg på. Låter 
killarna växa ihop, men vi behöver 
tålamod.

Hur ser träningsupplägget ut?
– Dels har vi logistik. Det innebär 

seriespel och det schema vi tilldelats. 
Dels har vi personlig utveckling. Det 
betyder att vi behöver fler tränare, 
exempelvis videocoachen Nisse som 
kommer att vara med på alla matcher. 
Han avlastar oss andra.

HANHALS HAR STADIGT förbättrat place-
ringen under sina tidigare år i ettan 
grundserie. Första året tia, sedan 
åtta och senast femma vilket ledde till 
allettan. 

Laget skapade eko i hockey-Sverige 
med sin insats i fjol. Experterna tippade 
tionde plats – och har samma låga 
spådomar inför årets säsong.

Högberg jämför med tidigare rekryte-
ringar och säger nu:

– I fjol fick vi in killar som totalt kan-
ske gjort 20 mål i hockeyettan. I år är 
motsvarande siffra mellan 50 och 60. 
Så grundplattan är starkare nu och vi 
siktar förstås på allettan.

Samtidigt har cheftränaren stor re-
spekt för motståndarna:

– Nybro missade slutspel i fjol och 
satsar i år. Troja och Tranås fortsätter 
sikta mot allsvenskan. Mörrum har gjort 
en jättesatsning. Vi måste slå dem på 
isen, inte genom brandtal.

Vad är viktigast för dig inledningsvis med en 
stor och ny grupp?

– Många nyckelspelare ska ersättas 
och många är nya från skilda plat-
ser. Själv kände jag mig nästan som 
en gäst i början. Processen är svår 
och tar tid. Många är systembundna. 
Vårt system kräver att de är två- eller 

Vi måste slå 
dem på isen, 
inte genom 
brandtal.

BÄTTRE OCH BÄTTRE
FÖR VARJE SÄSONG
NICLAS HÖGBERG GÅR IN I SIN TREDJE SÄSONG SOM HUVUDTRÄNARE. 
HANHALS KINGS HAR SKAFFAT 14 NYA SPELARE – OCH TAPPAT 12.

– DET ÄR EN FÖLJD AV ATT VI LYCKADES SÅ BRA I FJOL, FÖRKLARAR 
HAN DEN STORA SPELAROMSÄTTNINGEN.

Emanuel Åström, assisterande tränare.
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tredimensionella. De måste känna 
trygghet och inte återgå till kända 
mönster.

Hur mycket inblandad är Högberg i rekry-
teringen?

– Det sociala sköter jag: främst boen-
de, jobb och ev skolplatser till barnen. 
Det är en jätteresa som egentligen 
borde påbörjas tidigare. 

– Vår budget är bara ettårig så några 
långa kontrakt har vi inte. För att kom-
ma vidare bör man nog tänka långsik-
tigt och inleda scoutingen tidigt. På sikt 
vill vi ju till allsvenskan. Utmaningarna 
är svåra varje år. 

Hur ser du på samarbetet med Frölunda?
– Det är en oerhörd tillgång och möj-

lighet. Vi får en hel del verktyg, resurser 
samt en bredare A-lagstrupp med tanke 

på de lån som spelar hos oss. Men det 
är viktigt att vi växer i detta och det är 
också precis vad Frölunda vill. De vill 
vara med och utveckla oss och skapa 
en mer proffsig miljö i vår verksamhet. 

– Vi kan vända på det och se scenari-
ot att vi inte har Frölunda med oss. Det 
hade varit mycket tuffare för oss. De 
har del i att vi tog oss till allettan förra 
säsongen. I år fördjupas samarbetet 
rent sportsligt. Vi seniortränare kommer 
vara på plats hos dem på fredagar. 
Bland annat ska vi ta del av deras juni-
orverksamhet och bli ett ansikte för de 
killar som spelar hos oss vissa matcher. 

– Linus Börjeson kommer hit och 
jobbar med vår ungdomsverksamhet. 
Detta ska leda till ökad kunskap och i 
slutändan göra fler spelare i regionen 
ännu bättre.
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För att komma vidare 
bör man nog tänka 
långsiktigt och inleda 
scoutingen tidigt.  
På sikt vill vi ju till  
allsvenskan. Utmaning-
arna är svåra varje år.

Hanna Alavik Camilla Möllerström Mats Wahlbäck Tommy Nordström

Alena Wernståhl Mikael Lindeberg Maria Celion Elisabeth Jansson

Våra kunder har sagt sitt!

Kundernas betyg - 4,8 av 5.

Vi tror på öppenhet och att vara din bästa mäklare när 
du säljer din bostad med oss.

Vill du också bli en av våra nöjda kunder? Kontakta oss!

Mäklaren med koll på läget sedan 1937.

KUNGSBACKA | Gymnasiegatan 16 | TEL 0300-722 22 | www.svenskfast.se/kungsbacka
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SAMUEL FAGEMO

SJÄLV ÄR UNGE Fagemo tillfreds med 
hockeylivet när han sitter på Tullens 
uteservering vid Kungsbacka torg. Han 
säger eftertänksamt:

– Hur det än lyckas på campen med 
Los Angeles kommer det att sluta bra. 
Stan är jättefin med palmer och grejor 
så jag flyttar gärna dit. Men jag har 
heller inget emot att stanna en säsong 
till i Sverige.

Frågan om NHL eller SHL känns allt-
så inte som livsavgörande i dagsläget. 
Efter fjolårets succé i Frölunda trivs han 
utmärkt med tillvaron.

– Jag har det bra hemma hos föräld-
rarna i Onsala. Frölunda ser ut att bli 
starka även den här vintern och jag har 
kul med hockeyn varje dag. 

 

PAPPA LINUS EN STJÄRNA
Samuel Fagemo är bokstavligen upp-
växt i ett omklädningsrum. Pappa Linus 
var länge elitspelare. Efter svensk 
karriär flyttade han till lag i Tyskland, 
Danmark och Österrike. Sonen fanns 
ständigt inom en klubblängds avstånd.  

Stödet från Fagemo senior gäller 
inte minst hans idrottsliga utveckling. 
Under de första åren i Kings var Linus 

Fagemo hans tränare. Då fick sonen 
lära sig viktiga grunder. 

– Han var tuff mot mig i rinken, minns 
Samuel. Numera lägger han sig inte 
i min hockey. Hemma är han bara en 
vanlig pappa som ser till att jag mår 
bra.

DEN UNGE SUPERTALANGEN fick tidigt spela 
med äldre killar, härdades och mogna-
de snabbt. Han slutade med fotbollen 
i Onsala BK som tioåring, flyttade till 
Frölunda som 14-åring, hamnade direkt 
i deras P 16 elit.

Det stora genombrottet kom i fjol. 
Redan första SHL-säsongen noterades 

Fagemo junior för 42 matcher och 25 
poäng. Receptet låter enkelt: 

– Jag försöker att inte ha respekt 
för någon motståndare, säger han. Så 
måste jag tänka även när jag kommer 
till NHL. Med rätt inställning kan man 
överraska.

HAR LÄNGE TÄNKT NHL
Utan jämförelser i övrigt nämner 
Samuel killar som Elias Pettersson och 
Rasmus Dahlin. Två unga svenskar 
som genast tog NHL med storm.

Fagemo tycks ha liknande drivkraft. 
Han medger:

– Ända sedan jag var riktigt liten har 

jag tänkt NHL: en dag ska jag vara där. 
Det var bittert att missa draften inför 
förra säsongen. Nu har jag fått bättre 
självförtroende och känner mig redo för 
en högre nivå.

Parallellt med ishockey har Samuel 
Fagemo varit klok nog att sköta skolan. 
Fram till studenten i våras hade han ett 
specialupplägg med egen lärare och 
dagliga studier 13-15.30. Det gjorde 
att han gick fyra gymnasieår istället för 
normala tre.

Med tanke på sitt framtida hockey-
jobb i Los Angeles säger han leende:

– Min engelska är grym efter famil-
jens år i USA.

HANHALS-PRODUKTEN SAMUEL FAGEMO, 19, HAR TVÅ HYGGLIGA ALTERNATIV INFÖR VINTERN.
OCH FÖRSÖKA FÖRSVARA SM-GULDET MED FRÖLUNDA INDIANS.
OCH CHANS TILL NHL-SPEL MED LOS ANGELES KINGS.

FAGEMO HAR TVÅ
GODA ALTERNATIV

SAMUEL FAGEMO
Ålder: 19.
Familj: Pappa Linus, mamma Linda,  
lillberor William, 15, tvillingarna Viktor  
och David, 11, flickvännen Julia.
Utbildning: Gymnasium, samhälls- 
vetenskaplig linje.
Hockeymeriter: Började i Hanhals Kings. 
SM-guld och CHL-seger med Frölunda 
förra säsongen. Nyligen draftad av Los 
Angeles Kings i NHL.
Okänd talang: Bra på padel.



Tänk klimatsmart! 
Åk buss med oss!

Frågor och bokning: info@nhresebyrå.se

Stolta samarbetspartners
till Hanhals Kings

´
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SAMARBETET MED FRÖLUNDA

HANHALS KINGS BJÖD IN  
TILL MÄSTARMÖTET MELLAN  
FRÖLUNDA INDIANS OCH HV 71
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SAMARBETET MED FRÖLUNDA

EN SÄSONG HAR passerat sedan den 
formella samverkan inleddes mellan 
klubbarna. Erfarenheterna så här långt 
är klart goda, även om det finns saker 
att slipa på.

– I fortsättningen kommer vi att släp-
pa Linus Börjesson till Hanhals en dag i 
veckan. Han är en jätteduktig instruktör 
som främst ska utbilda tränarna här, 
förklarar Lechtaler tankarna.

Intervjun med klubbchefen sker 
dagen efter Frölundas segermatch 
efter förlängning (4-3) mot HV71. Han 
är nöjd med upplevelsen i Kungsbacka 
Ishall och säger:

– Det är väldigt roligt att få visa upp 
oss på andra ställen än Göteborg. Vi 
har ju många supportrar i Kungsbacka. 
Att de fyllde hallen (2 244 åskådare) 
var väldigt roligt.

Han noterar stolt att två Hanhals- 
produkter fanns med på isen. Niklas 
Rubin debuterade fint i målet och unge 
Jonatan Lundin Andersson fick också 
chansen. Efteråt bjöd de på en auto-
grafstund tillsammans med en tredje 
Kungsbacka-kille, Samuel Fagemo.

Förra säsongen fick Hanhals nytta 

av en handfull spelare från Frölunda. 
Bland dem imponerade inte minst mål-
vakten Arvid Söderblom, som i år kom-
mer att spela för allsvenska Tingsryd. 

Lechtaler räknar med att ungefär 
lika många Indian-spelare kommer att 
pendla till Kungsbacka stundande sä-
song. Klart är att Jesper Emanuelsson 
klär sig i röd dräkt efter att i fjol varit 
utlånad till allsvenska Vita Hästen.

– Vi ser gärna att Hanhals tar ett steg 
upp till allsvenskan, förklarar Lechtaler. 
Men det kommer när det kommer. Vik-
tigast är att bygga från grunden. Båda 
klubbarna tar hela tiden steg framåt.

Frölunda-basen är imponerad över 
hos det fungerar hos sin samarbets-
partner. Han säger:

– Hanhals har det största breddpake-
tet i hela området. Klubbens verksam-
het är både sund och fokuserad. Man 
vill tydligt växa bland barn och ungdo-
mar. Det kommer att ge resultat även 
på seniornivå.

”SAMARBETET GÖR
KLUBBARNA BÄTTRE”
FRÖLUNDAS KLUBBDIREKTÖR CHRISTIAN LECHTALER ÄR 
MYCKET NÖJD MED SAMARBETET MED HANHALS KINGS:

– DET GÖR BÅDA FÖRENINGARNA BÄTTRE, PRECIS 
SOM VI ÖNSKADE, SÄGER HAN.

”Vi ser gärna att Hanhals tar ett 
steg upp till allsvenskan”
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VOLKSWAGEN ANNONSVOLKSWAGEN ANNONS

Kungsbacka

KUNGSBACKA

Volkswagen
Välkommen till

Faktorvägen 8. Tel. 0300 -775 40. 
Måndag–fredag 9–18, lördag-söndag 11–15. Helgtelefon: 0300-775 47. 

www.vwkungsbacka.se



SAMARBETET MED FRÖLUNDA GÄLLER MER ÄN SPELARSIDAN. 
LIKA EFTERTRAKTAD ÄR INSTRUKTÖREN LINUS BÖRJESON. 
HAN JOBBAR MED HANHALS KINGS EN DAG I VECKAN.

Nu ska Börjeson
utbilda tränarna

Niklas Rubin, Hanhals-produkten debuterade i Frölundamålet mot HV 71.
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SAMARBETET MED FRÖLUNDA

BÖRJESON FÖRKLARAR GRUNDTANKEN:
– Vi strävar efter att tänka på samma 

sätt och att ha en liknande spelidé. Jag 
kommer att ha en dialog med tränarna 
för respektive lag.

Förhoppningen är att Linus Börjesson 
ska hinna med ett par lag per kväll. På 
det viset kommer Frölundas genomgri-
pande idéer att kunna sprida genom 
Hanhals hela ungdomsverksamhet.

– Största delen av tiden kommer jag 
ägna åt tränarna. En viktig del för mig 
är att diskutera med dem efter passen, 
betonar Börjeson.

Fredrik Nörringer som har hand om 
Hanhals 05:or är positiv till nytänket:

– Det här är jätteintressant. I de 
yngre årgångarna bygger har vi främst 
byggt på ideella krafter. Då får det bli 
vad det blir med verksamheten. Nu 
kommer vi att kunna säkerställa kvali-
tén på ett annat sätt.

Linus Börjeson fortsätter sitt huvud-
sakliga arbete i Frölunda. Att Hanhals 
disponerar honom en dag per vecka 
gillar Nörringer:

– Det känns faktiskt lyxigt. Även om 

vi helst velat ha honom varje dag för 
att kunna bli ännu bättre. Om killarna 
fick som de ville skulle de spela hockey 
elva månader om året och ofta åka på 
träningscamper. 

Hanhals får nu nyttja en instruktör 
med brett kunnande. Linus Börjeson 
inledde sin spelarkarriär i Sörhaga/
Alingsås. Sedan blev det tre säsonger i 
Mora IK:s juniorlag innan han återvän-
de till lägre nivå i moderklubben.

Desto mer framgångsrik har hans 
tränarkarriär varit. Förutom sysslan 
som övergripande instruktör i Frölundas 
Ungdomsverksamhet har han hand om 
Göteborgs TV-Pucklag Team 05.

– Göteborgs-området har tagit tydliga 
steg de senaste åren, påminner Börjes-
son och Nörringer.

Ett konkret bevis på det var när man 
i fjolårets TV-puckfinal utklassade Väs-
terbotten med hela 5-0.

I det sammanhanget förtjänar påpe-
kas att Hanhals Kings har hela västsve-
riges bredaste hockeyverksamhet. Och 
just Fredrik Nörringers 05:årgång har 
haft särskilt stora framgångar.

KÖERNA VAR SÅ LÅNGA och 
trycket så hårt att de ansvari-
ga tvingades stänga grindar-
na en stund före nedsläpp. 
Ett antal intresserade fick 
vända hem.

– Jätteroligt att vår mark-
nadsföring fungerat så bra, 
tycker Kronvall. Sedan hade 
vi också tur att få hit de mest 

attraktiva lagen, svenska 
mästarna och deras derby-
motståndare.

Redan när Hanhals på 
senvåren fick veta Frölundas 
motståndare sattes arbetet 
igång. Med Jessica Samu-
elsson som projektansvarig 
bildades en arrangörsgrupp 
med marknadsföring som en 

viktig del.
30-40 föräldrar valdes 

ut som funktionärer under 
matchkvällen. Dessutom an-
mälde sig ytterligare ett antal 
föräldrar frivilligt att hjälpa 
till, berättar Peter Kronvall.

Den stora staben gjorde 
att arrangemanget blev 
minst lika lyckat som de 

tidigare gånger Frölunda 
gästat Kungsbacka för en 
försäsongsmatch. 

Glädjande nog har åskå-
darantalet stigit för varje år. 
När HV 71 gästade stan i fjol 
fanns 2 150 besökande på 
plats. Den siffran slogs alltså 
nu – och fler går inte in i den 
fina ishallen.

PUBLIKSIFFRAN VAR 2 244 OCH VID ENTRÉN LYSTE DET: FULLSATT.
DE PROPPFYLLDA LÄKTARNA I KUNGSBACKA ISHALL FICK SE FRÖLUNDA INDIANS 

OCH HV 71 BJUDA PROPAGANDAHOCKEY, 4-3 EFTER FÖRLÄNGNING.
– EN FANTASTISK KVÄLL, SUMMERAR HANHALS ORDFÖRANDE PETER KRONVALL.

PROPAGANDA INFÖR 
FYLLDA LÄKTARE

– Nu hoppas vi ock-
så att vårt eget A-lag ska 
locka mycket folk till sina 
div I-matcher efter den här 
lyckade kickoffen, påpekar 
Kronvall.

APROPÅ HANHALS KINGS har 
klubben fostrat tre spelare i 
mästarklubbens nya trupp. 
Niklas Rubin gjorde en fin de-
but i målet mot HV. Jonatan 
Lundin Andersson fick också 
chansen och skötte sig när 
han kom in. Fjolårets fynd 
Samuel Fagemo vilade efter 
en vecka på landslagsläger.

Efteråt ställde trion upp på 
autografskrivande för alla 
barn. Kön ringlade 50 meter 
lång när de började signera 
speciella idolbilder.

– De här killarna är väldigt 
fina ambassadörer för spor-
ten, tycker Kronvall.
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NIKLAS RUBIN

FLICKVÄNNEN JAGAR SIN mästartitel i 
fotboll. Innan Pauline nyligen skadade 
knät har hon öst in mål som vass for-
ward i Göteborgs Kopparberg och har 
prövats i A-landslaget. 

– Vi följer varandras sporter, tränar 
oftast dagtid och har kvällarna tillsam-
mans, berättar Niklas Rubin. Så det 
funkar bra.

Själv är han nöjd med att vara tillbaka 
på västkusten efter fem säsonger 
i klubbar som Tingsryd, HV 71 och 
Luleå.

– Frölunda är en väldigt proffsig 
förening med höga mål. Jag hade hört 
mycket gott – och allt stämmer. Man 
blir nästan bortskämd av hur fint det 
fungerar.

RUBIN HANN MED två A-lagssäsonger 
i moderklubben Hanhals Kings. Men 
hans drömmar om hockeygymnasiet i 
Växjö blev aldrig verklighet.

– Det var tungt att inte komma in där. 
Men i efterhand kan jag vara tacksam 
över att det blev så här, säger han. Jag 
kunde bo kvar hemma, få maten serve-
rad och en bra utveckling i Hanhals (un-
der målvaktstränaren Anton Hansson). 

Efter att ha testat SHL-spel i Luleå tar 
han nu upp kampen om förstaspaden 
i Frölunda med Johan Mattsson. Han 
kommenterar:

– De säger att bäste man ska stå. 
Det låter hoppfullt.

Niklas Rubin tänker ge allt, med NHL-
spel som en avlägsen dröm:

– Självklart är det så. Alla hockeyspe-
lare vill pröva på utlandet, helst NHL.

Debuten hos Indians blev lyckad. Ru-
bin gjorde fint ifrån sig i segermatchen 
mot HV 71 (4-3) i Kungsbacka Ishall.

Med då var också en annan Han-
hals-produkt. Jonatan Lundin Andersson 
fick chansen inför sin gamla hemmapu-
blik.

Även 19-åringen har en välmeriterad 
fotbollsspelare i familjen. Pappa Bengt 
Andersson är den ende som vaktat må-
let i Göteborgs alla tre Alliansklubbar: 
Gais, IFK och Öis. Dessutom fick han 
göra 11 A-landskamper.

Så visst har sonen höga mål att  
sikta mot.

HANHALS-FOSTRADE NIKLAS RUBIN, 23, VÄNDER HEM TILL GÖTEBORG. HAN HAR 
SAMMA MÅL SOM SIN SAMBO PAULINE HAMMARLUND: SM-GULD, MEN I ISHOCKEY.

NIKLAS OCH SAMBON
JAGAR BÅDA SM-GULD

De säger att bäste 
man ska stå. Det 
låter hoppfullt.



HANHALS IF UNGDOMSVERKSAMHET har 
den sympatiska grundidén att alla får 
vara med. Dock sker en uppdelning 
beroende på hur långt ungdomarna 
kommit i sin utveckling.

– Vi har unikt många spelare, säger 
Erlandsson stolt. Vi jobbar på att ishal-
len skall vara en sund och rolig miljö att 
vistas i. Där tycker jag att vi har lyckats. 

Bredd föder spets.
50 aktiva juniorer ger underlag till tre 

seriespelande lag. Utvidgad verksam-
het har gjort att unga talanger från 
närliggande platser som Varberg, Fal-
kenberg, Härryda, Partille och Mölndal 
söker sig till vår verksamhet. 

Vi arbetar för att så många som möj-
ligt ska vilja spela ishockey länge.

HANHALS KINGS UNGDOMSVERKSAMHET FORTSÄTTER VÄXA. I ÅR HAR KLUBBEN 50 JUNIORER I SERIESPEL.
– VI VILL VARA FÖRSTAALTERNATIVET EFTER FRÖLUNDA, FÖRKLARAR SPORTCHEFEN BJÖRN ERLANDSSON.

U-SEKTIONEN VÄXER
– 50 JUNIORER IGÅNG

”Vi hoppas hitta tillbaka till 
samma rekryteringsnivå som 

för 20 år sen.”

EN DEL DUBBLERAR
Ungdomarna tränar i regel tre eller fyra 
pass i veckan. Därtill kommer matcher.

– Vi pushar gärna på killarna om 
Frölunda är intresserade. Det är viktigt 
att samarbetet fungerar åt båda hållen 
mellan klubbarna. Vi vill vara förstavalet 
efter dem.

Ett färskt exempel på lyckad samver-
kan är  Oscar Pettersson född 02. Han 
kommer att träna och spela  i Frölunda 
HC säsongen 19/20.

Hanhals juniorspelare får ofta förfråg-
ningar även från andra föreningar så-
som Kungälv, Bäcken eller Mölndal. De 
är oftast intresserade av våra J20-killar.    

 Tränare för J18-gruppen, Thomas 
Heden, Christian Sivemark samt 
Joachim Fredholm och Joachim Arons-
son i J18-J20. Tränare för U16E är 
Tobias Gustafsson ,Anton Segerqvist 
och Jacob Rantanen. Tränare för U16 
är Fredrik Nörringer, Marcus Larsson 
och Alexander Laring . Specialtränare 
för målvakterna är Mikael Sandberg 
och William Nordlund.

VILL HA HOCKEYGYMNASIUM
Thomas Heden kommenterar läget inför 
säsongen:

– Vi har ett jämnare J18-lag i år och 
målet är att bli bättre än fjol.  Då föll 
vi i tredje matchen mot Olofström och 
missade därmed elitkvalet.

En annan förhoppning är ytterligare 
ett hockeygymnasium i Göteborg. Då 
skulle många spelare kunna stanna 
här istället för att flytta till en plats 
långt bort.

 
Inför A-lagets stundande div I-säsong 
har tre killar flyttats upp till seniorernas 
träningsgrupp. Det är Oscar Norrman 
(-01) samt  Gustav Göransson och 
Albin Rundberg (-02).

Hanhals ambition är förstås att de 
ska utvecklas till A-lagsspelare. Björn 
Erlandsson:

– Vi hoppas hitta tillbaka till samma 
rekryteringsnivå som för 20-25 år sen. 
Då hade vi många egna produkter i 
representationslaget.
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SPORTCHEFEN
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HANHALS SPELAR    TRUPP 2019/2020
BAK FR VÄNSTER: 9 Wilhelm Ytfeldt,  12 Lukas Wahlberg, 7 Kim Roussakoff, 29 Jesper Emanuelsson, 3 Anton Sandberg, 95 Oscar Norrman, 

71 Emil Backman. MELLAN ÖVRE: 81 Adam Willig, Peter Dahlén Lagledare, 20 Gustav Jäderberg, 62 Melwin Sunden, 23 Thim Skoog, 
21 Fabian Krantz, Mikael Henningsson Materialare, 55 Johan Zarwel. 

MELLAN NEDRE:  75 Mathias Israelsson, Gunnar Nilsson Materialare, Simon Meande Fystränarer, 4 Niklas Torgersson, 19 Ludwig Niederbach, 
14 Fredrik Johansson, Nils Alander Videocoach, Fredrik Olenborg Läkare, 50 Scott Hector. NEDRE: 96 Lucas Högosta, 44 Axel Björklund, 
Emanuel Åström Ass. Coach, 63 Johan Holmberg, 88 Ludvig Rantanen, Niclas Högberg Head Coach, 65 David Stenbacka, 6 Philip Elgestål.



ARTIKELNAMN

TEXT: HANHALS  |  BILD: PETER OLSSON, PUCKSNACK.COM 3534 BILD: IDROTTSFOTO.COM

ANTON SANDBERG JOHAN ZARWEL

TRUPPEN
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THIM SKOOGFABIAN KRANTZMELWIN SUNDEN

LUKAS WAHLBERGEMIL BACKMANLUDWIG NIEDERBACH
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NYFÖRVÄRVEN
FORWARDS
EMIL BACKMAN
Jag är väldigt glad att vi gjort klart 
med Emil till lagbygget 19/20. Det är 
en mycket spelskicklig center som jag 
ser stor potential i och kommer passa 
perfekt in i vår spelidé. Emil spelade 
en match hos oss säsongen 17/18 och 
vi har följt honom noga under senaste 
året då han spelat i Tyringe.
 
JESPER EMANUELSSON
Vi får in en spelare som har spelat 30 
talet SHL matcher under de senaste 2 
säsongerna i Sveriges starkaste orga-
nisation! Det är såklart en enorm spets 
som förstärker oss. Jag och Jesper har 
haft några bra samtal och vi ska fortsät-
ta utveckla hans spel och tillsammans 
göra allt vi kan för att maximera både 
Jesper och Hanhals Kings potential.

LUCAS HÖGOSTA
Lucas är en väldigt spännande spela-
re. Han har gått en egen väg och gör 
sin fjärde seniorsäsong trots sin unga 
ålder, när han drar på sig vår tröja. Han 
har hela tiden utvecklat sitt spel och 
det är just detta jag gillar och fått upp 
ögonen för. Det är dags för honom att 
ta nästa steg i sin karriär.
 
LUDWIG NIEDERBACH
Ludwig är precis den spelartyp vi 
saknat och som jag har letat efter. Stor, 
stark, bra skridskoåkare. Går rakt mot 

mål och utmanar, målfarlig. En riktigt 
seriös och vältränad kille som satsar 
hårt på sin ishockey.

MELWIN SUNDÉN
Melwin var väldigt tidigt på vår radar. 
Dessutom fått starka referenser på 
hans karaktär och utveckling. Han har 
gjort en stark superelitsäsong i KHK. 
Kan spela både center och vinge. Har 
gjort det bra i Powerplay.

JOHAN ZARWEL
Ett anfallsvapen som sitter inne med ett 
sylvasst skott och en rak spelstil i rikt-
ning mot målet. Med Johan förstärker vi 
vår offensiv ytterligare, samtidigt som vi 
får den prägeln vi har letat efter i våra 
rekryteringar.
 
MÅLVAKT
MATHIAS ISRAELSSON
Hybridmålvakt som blandar stående 
och sittande räddningar. Överlag bra 
tekniskt och reaktiv målvakt. Älskar att 
spela med klubban. Har väl mina styr-
kor i returkontroll, spelet med klubban, 
och fotarbetet.
 
BACKAR
AXEL BJÖRKLUND
En rörlig, aktiv, spelskicklig back. Styr-
korna ligger framförallt i det offensiva 
spelet, där han på bra sätt bidrar till 
att skapa ett anfallsspel med fart och 
mycket puckinnehav, säger Niclas.

GUSTAV JÄDERBERG
Gustavs profil passar väldigt bra in hos 
oss. Spelsinne, bekväm med pucken. 
Vi var tidigt i kontakt med honom. Efter 
en tids funderande föll valet på oss, 
jag ser fram emot att börja jobba med 
honom i Hanhals Kings, avslutar Niclas.

THIM SKOOG
Thim är en spelskicklig back vars profil 
passar oss utmärkt. Jag har stött på 
honom när han spelade i Boro och i 
HA. Lade även märke till honom när jag 
var ute och tittade på matcher för två år 
sedan.

NIKLAS TORGERSSON
Niklas är en positionssäker back och har 
sina styrkor i spelet utan puck. Det är en 
spelartyp som skiljer sig lite från backar-
na i förra årets trupp och som vi tycker 
att vi saknat. Spelar enkelt och effektivt.

WILHELM YTFELDT
Han har varit på väg att spela hos oss 
tidigare på lån men nu får vi in honom 
i laget från början. Nu får han tiden att 
ställa om till seniorhockey och detta 
kan bli mycket bra både för oss och 
Wilhelm. Jag har aldrig tränat honom 
men ser en ung tvåvägsback som spe-
lat superelit i Mora.

TRYOUT
LUKAS LJUNGBLOM
AUGUST NYBLOM

NICLAS HÖGBERG OM DE NYA HANHALSSPELARNA
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20-ÅRINGEN HAR ANLEDNING att minnas 
förra säsongen med fasa. Den försvann 
i ett töcken av skador och klubbyten.

Det började med att han fördärvade 
axeln, vilket ledde till 1,5 månads vila. 
Han kom tillbaka till Frölunda och fick 
chansen i två SHL-matcher.

Sedan väntade sju matcher som ut-
lånad till Hanhals Kings innan ena led-
bandet trasades sönder. På det följde 
två månaders uppehåll från hockeyn.

TEST HOS VITA HÄSTEN
Efter rekreation hann Emanuelsson 
med ytterligare två SHL-framträdan-
den innan det var dags för utlåning till 
allsvenska Vita Hästen. 

– Ja, det var en riktigt flängig säsong, 
minns han. Jag kände aldrig någon 
riktig trygghet nånstans. Därför hoppas 
jag på något annat kommande vinter.

Den normalt så vasse forwarden ser 
fram emot återkomsten till Hanhals.

Han säger:
– Målet för oss måste vara att ta sig 

till allettan. Det lyckades ju i fjol och vi 
är minst lika starka i år.

Omdömet gäller inte minst Jespers 
egen form. Han har gnuggat rejält på 
egen hand hos en personlig tränare och 
ger sig själv betyget ”starkare än tidigare”.

– Tiden i Vita Hästen var knappast ut-
vecklande. Nu vill jag förbättra offensi-
ven, vara ett hot med pucken och göra 

fler assistpoäng. Framförallt hoppas jag 
kunna spela en hel säsong utan skador.

START I SKÖVDE IK
Jesper Emanuelsson är uppväxt i Sköv-
de IK. Han flyttade söderut i samband 
med studier på hockeygymnasiet i 
Göteborg. Blev frölundait och ansågs 
tillhöra klubbens största talanger.

Trots den motiga fjolårssäsongen har 
han inte gett upp hoppet om SHL-spel. 
Han säger:

– Jag ska försöka visa att jag platsar 
i Frölunda och hoppas kunna återvända 
dit. Men jag trivs väldigt fint i Hanhals. 
Niclas (tränare Högberg) tar hand om 
oss spelare på ett bra sätt.

JESPER EMANUELSSON, 20, HAR ETT TYDLIGT MÅL INFÖR DIV I-PREMIÄREN MED HANHALS KINGS:
– JAG SER FRAM EMOT EN HEL SÄSONG UTAN SKADOR OCH VILL HA KUL I RINKEN.

JESPER VILL HELST
FÅ EN HEL SÄSONG

A-LAGET

DÄRMED INTE SAGT att Rousakoff kalkylerar med tätplacering 
i söderettan. Hans något återhållsamma spekulationer:

– Förra säsongen gick vi ofta på knäna. Nu kommer vi 
kunna snurra på fler spelare. Men hur långt det kommer att 
räcka vågar jag inte spekulera.

Vilka motståndare fruktar du mest?
– Det finns många starka lag i serien: Kallinge, Nybro 

och Kalmar som rustat rejält. Men jag tror ändå att Troja/
Ljungby är allra starkast. De har mycket allsvensk rutin.

Apropå allsvenskan, hur lång är vägen dit för Hanhals 
Kings?

– Det är en seriös förening som på sikt vill upp. Men jag 
tror det är viktigt att först stabilisera sig ordentligt i ettan.

TIDIGT I FRÖLUNDA
Själv har Kim Rousakoff Frölunda som moderförening. Han 
startade sin karriär där redan som nioåring. Parallellt med 
hockeyn sysslade han länge med allehanda lagsporter 
som fotboll, handboll, innebandy och dessutom badminton 
hemma i Älvängen.

Först i U16 koncentrerade Kim satsningen på puck och 
klubba. Han klättrade genom ungdomslagen ända upp till 
A-laget och så nära  SHL man kan komma. Han satt på bän-
ken utan att få hoppa in i Frölundas segermatch mot Växjö: 

– Jag hoppades få vara med en stund när vi ledde med 
4-0, men tyvärr…

”TROR PÅ 
BREDDEN  
I TRUPPEN”
KIM ROUSSAKOFF, 23, GÅR IN I SIN TREDJE  
HANHALS-SÄSONG MED GODA FÖRHOPPNINGAR.

– VI HAR BREDDAT TRUPPEN MED STORA  
SPELARE OCH KOMMER ATT ORKA TRYCKA  
HÅRDARE I ÅR, SÄGER HAN.

ROUSSAKOFF:

”Jag tror det är viktigt att först 
stabilisera sig ordentligt i ettan.”

LYCKADE EXEMPEL
Kim Roussakoff har inte gett upp hoppet om att bli SHL-spe-
lare. Han har sett samarbetet mellan Hanhals och Frölunda 
ge lyckade resultat för båda klubbarna.

Han tänker då på fjolårets succéspelare i SHL, Samuel 
Fagemo, och på Frölundas nye målvakt Niklas Rubin som 
också fostrats i Kungsbacka Ishall. Men framförallt syftar han 
på förra säsongens Hanhals-lån Filip Roos. Den store låne-
backen spred då stor respekt bland motståndarna. I år spelar 
han i allsvenskan för BIK Karlskoga.
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SPELSCHEMAT

20%
RABATT

Ett valfritt plagg

OBS! Gäller endast 
butiken i Kungsbacka

Gäller t o m 30/9  2019
på ordinarie priser

mot uppvisande av kupong

RABATTCHECK

Stor sortering
av höstens 
Kappor & Jackor

JACQUELINE de YOUNG

Storgatan - kungsbacka

J Y O T H I

HÄNDER I HALLEN

SPELSCHEMA 2019/20

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

2019-09-15 16:00
Mörrum - Hanhals

2019-09-18 19:00
Hanhals - Hammers

2019-09-21 16:00
Kalmar - Hanhals

2019-09-25 19:00
Hanhals - Borås

2019-09-29 16:00
Nybro Vikings -  Hanhals

2019-10-02 19:00
Hanhals - Vimmerby

2019-10-09 19:00
Hanhals - Tyringe

2019-10-13 16:00
Kallinge/Ronneby - Hanhals

2019-10-16 19:00
Hanhals - Dalen

2019-10-20 16:00
Hanhals - Tranås

2019-10-23 19:00
Troja/Ljungby - Hanhals

2019-11-03 16:00
Hanhals - Mörrum

2019-11-06 19:00
Hammers - Hanhals

2019-11-10 16:00
Hanhals - Kalmar

2019-11-13 19:00
Borås - Hanhals

2019-11-17 16:00
Hanhals - Nybro Vikings

2019-11-20 19:00
Vimmerby - Hanhals

2019-11-27 19:00
Tyringe - Hanhals

2019-12-01 16:00
Hanhals - Kallinge/Ronneby

2019-12-04 19:00
Dalen - Hanhals

2019-12-07 15:00
Tranås - Hanhals

2019-12-11 19:00
Hanhals - Troja/Ljungby
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MED FOKUS PÅ KVALITET OCH SERVICE
www.betong-mastarna.se

På jakt efter bottenplatta?

På jakt efter bottenplatta?

Prova en skonsam biltvätt 
med schamponering för hand

!

Halva priset på
 Guldtvätt
Gäller på alla våra 
anläggningar till och med 
15 december 2019

 Ord.pris 379:-

Öppettider 
vardagar 7–19, helger 10–18. mjukbiltvätt.se

Skonsam biltvätt med schamponering för hand

Uppgifterna hanteras i enl ighet med GDPR.  Id 0271
Reg. nr

Värde
 189:-

Här hittar du oss
Aröd Aröds Industriväg 4 A
Högsbo A Odhners gata 1 

Stockholm Täby, Malmö Fosie    

Kungsbacka Kungsparksvägen 51 
Mölndal Norra Ågatan 26 A 
Sisjön Sisjö Kullegata 2
Sävedalen Göteborgsvägen 112

ENJOY THE 
POWER OF NJIE

UTAN TILLSATT SOCKER • 20 G PROTEIN • LAKTOSFRI

Vi utmanar alla att ta nästa steg 
mot en hälsosammare livsstil! 

njie.com
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HANHALS A-LAG TRÄNAR

HANHALS KINGS 
PÅ CAMPUS
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HANHALS PÅ ANDRA CAMPS

VÅRA HANHALSUNGDOMAR 
PÅ LUNDQVIST CAMPER



UNGDOMSLAGEN

JUNI- 
ORER

JUNIORER

UNGDOMSLAGEN
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DITT LOKALA MÅLERI
FIRAR 10 ÅR I KUNGSBACKA!

Välkommen att kontakta oss!

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

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

Unna dig  
ett arbete  
utfört av  
proffs!

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

Utnyttja rotavdraget upp till

rabatt på arbetskostnaden!
30%Boka 

tid för 
utvändig
målning!

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

10 år
i Kungsbacka

2008-2018

Boka 
tid för 
målning!

Valands Promenad 3, Kungsbacka 
Tel: 0300-334 00
handelsbanken.se/kungsbacka

Vi engagerar oss lokalt 
i samhället och föreningslivet.

TJEJER

JUNIORER
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KABELGATAN 16, 

KUNGSBACKA, 0300-748 60 

VARD 9–18 • LÖRD 10–14

VÄRMEPUMPSTIDER

VÄRMEPUMPSSKYDD 
Q VENT/22-004
1795:-

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

---
--

--
--

---

---

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

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

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

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

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

DAIKIN LUFTVÄRMEPUMP
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

22.995:-
Inkl.standardmontering

Efter rotavdrag 
20.926:-

20.995:-
Inkl.standardmontering

Efter rotavdrag 
19.106:-

18.995:-
Inkl.standardmontering

Efter rotavdrag 
17.286:-

18.995:-
Inkl.standardmontering

Efter rotavdrag 
17.286:-

värmepumpar_helsida_sept_17.indd   1 2018-08-23   14:31

U16



52 TEXT: JAN HANSSON  |  BILD: TOMMY HOLL52 BILD: IDROTTSFOTO.COM

U14

U13

U12

BMW VALUE SERVICE
BMW Value Service är ett service- och reservdelsprogram skräddarsytt för din BMW.
Det omfattar vanlig serviceoch reparationstjänster till konkurrenskraftiga fasta priser.

DU HAR REDAN VALT DET BÄSTA. 
VI HOPPAS DU VILL FORTSÄTTA 
MED DET!

100% EXPERTIS OCH KVALITET
Din bil blir omhändertagen av våra serviceexperter, specialister på just din BMW. De känner modellen 
och systemen utan och innan, tack vare erfarenhet och kontinuerlig utbildning – de har kunnandet 
och den rätta utrustningen.

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

Bilia Group Kungsbacka 
Måndag-fredag 07-17
Hallabäcksvägen 2 
Telefon 010-497 87 60

SERVICE • KAROSSERI • PLÅTVERKSTAD • RESERVDELAR • GLAS • BUTIK 

Vi på Bilia Group använder BMWs 
rekommenderade Castrols Edge Olja 0w30  
och originaldelar, för att hålla din bil i bästa skick.

BehÅll din BmW 100% BmW.
BMW Value Service är ett skräddarsytt serviceprogram för 
utvalda BMW-modeller. Det är till för att du skall kunna behålla 
din BMW till 100% BMW och inte behöva kompromissa med 
kvalitet och funktion. Alla kostnader för material och arbete 
ingår i priset, så du vet från början vad det kostar. Och du 
märker snabbt att det inte är dyrare. Bara bättre!

100% eXperTis och KvaliTeT.
Din bil blir omhändertagen av våra serviceexperter, specialister 
på just din BMW. De känner modellen och systemen utan och 
innan, tack vare erfarenhet och kontinuerlig utbildning – de har 
kunnandet och den rätta utrustningen.

100% passform och funKTion.
Vi använder förstås bara BMW Original reservdelar. De är 
utvecklade och tillverkade för att passa och fungera i din bil, 
och de håller den kvalitet som hör en BMW till. De vill säga  
100% BMW.
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.

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

renT proToKoll redan 
innan BilBesiKTninGen
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  
åtgärdas, så hjälper vi dig förstås. 

Gratis förbesiktning! (Värde 395kr)
 Gäller samtliga BMW-modeller.

BmW value service
BMW Value Service är ett service- och reservdelsprogram 
skräddarsytt för din BMW. Det omfattar vanlig service-  
och reparationstjänster till konkurrenskraftiga fasta priser. 
därmed vet du exakt vad det kommer att kosta  
och slipper överraskningar. Dessutom använder vi enbart  
BMW Original reservdelar och märkesolja. Allt arbete utförs av  
våra egna BMW servicetekniker på din BMW serviceverkstad.

oljeservice och fordonsKonTroll 
Fordonskontrollen omfattar ett trettiotal punkter som är viktiga 
för din bils funktion och trafiksäkerhet. Dessutom ingår byte av 
microfilter,  olja och oljefilter! 

ditt fasta pris – 1.995 kr
Ord pris från 3.495:-
Oljeservice med byte kupéfilter och fordonskontroll.
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. 

du har redan valT deT 
BäsTa. vi hoppas du vill 
forTsäTTa med deT!

 hyrbil 395 kr vid service

KUNGSBACKA
BMW Service

SKADEVERKSTAD OCH KAROSSERI
100% passform och funktion. Vi använder förstås bara BMW Original reservdelar. De är utvecklade 
och tillverkade för att passa och fungera i din bil och de håller den kvalitet som hör en BMW till. 
Det vill säga 100% BMW. 
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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.

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

 LÄNGE LEVE 

PASSIONEN! LÄNGE LEVE 

PASSIONEN!

www.bdo.se

Rådgivning | Revision | Skatt | Företagsservice

BRANSCHENS 
NÖJDASTE KUNDER 

ÅR EFTER ÅR.

SKI

BDO_annons_Hanhals Kings Magasin_2018.indd   1 2019-08-29   09:37:22



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

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

Trollhättan • Uddevalla

Förbrukning blandad körning. Enl. NEDC-körcykel: 6,5 l/100 km, CO2 171 g/100 km.
Motsvarande värden enl. WLTP- körcykel: 8,3 l/100 km, CO2 218 g/100 km.

THE X7

 Överlägsen och utan konkurrens: Nya BMW X7 är en lyxig SAV med äkta terrängpotential. 
Sjusitsig och ett statement i lyxklass. Trots den majestätiska uppenbarelsen ger det 
minimalistiska formspråket och den kraftfulla designen ett lätt och smidigt intryck.
Välkommmen till Bilia Group.

474607_BMW_X7_Hanhals_IF_210x297.indd   1 2019-09-03   13:50

Läs mer och anmäl dig på www.ishockeyskolan.se

Vi söker killar och tjejer födda 2012 till 2014 som vill vara med
vårt glada gäng och spela eller bara testa på att spela hockey.
Vi vet att det finns massor av hockeysugna killar och tjejer som
drömmer om att få spela hockey och uppleva kamratskapen och
pulsen både på och utanför isen. Nu i höst startar vi upp nya
grupper och vi välkomnar alla till gemenskapen.

BÖRJA SPELA HOCKEY!

Hanhals if
Kostnad:

Plats:
Ansvarig:

Telefon:

 Gratis Prova-på
 Kungsbacka Ishall
 Viktor Zetterberg
 0722302257

Träningen startar 
Födelseår 2012: 2019-09-14, kl 10:15

2013: 2019-09-14, kl 11:15
2014: 2019-09-14, kl 12:15



VI UTFÖR ALLA TYPER
AV ELINSTALLATIONER

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

Hair by Angels är Kungsbackas lyxigaste
salongskoncept. Din egentid är vår högsta prioritet
och vi strävar alltid efter att göra det lilla extra för
just dig. Hos oss väntar du in din tid i våra bekväma
soffgrupper med en färskmalen kopp kaffe i handen.
Till kaffet hör givetvis en god choklad till, och om du
har bokat en längre behandling får du något extra

smarrigt enligt säsong. Du är hjärtligt välkommen att
boka tid hos våra kunniga frisörer, men glöm inte

heller våra fantastiska barberare.

Välkommen till din egentid!
HAIRBYANGELS.SE | @HAIRBYANGELS | KYRKOGATAN 15 | KYRKOGATAN 22 | 0300 - 704 56

Boka en KOSTNADSFRI inomhus-  
eller utomhusbesiktning (värd 695:-) av mig!  
JAG ORDNAR MÅLAREN DU BEHÖVER.

Telefon: 070-567 83 83 
Mail: fargdoktorn@houseofcolor.se

Ska du  
Måla om?

Färgdoktorn  
Berra

 

KBA: Lilla Hantverksg. 5  
Tel: 0300-56 65 50
Öppet: mån–fre 6.30–18,
lör 9–15, sön 11–15

HOUSE OF COLOR Nordsjö Idé & Design f.d. SO Börjessons Färg & Tapeter
ÅSA: Åsa Stationsväg 95C (vid Lindarn)  
Tel: 0340-65 57 90
Öppet: mån–fre 9–18,  
lör 9–15, sön 11–15 

Följ oss gärna på 
Facebook, Instagram & 
www.houseofcolor.se

ÖPPET ALLA SÖNDAGAR kl 11–15 i KUNGSBACKA & ÅSA

KUNGSBACKA ÅSA
KUNGSBACKA: 0300-56 65 50

ÅSA: 0340-65 57 90

FÄRG • TAPETER • INREDNING • GOLV

f.d. SO BÖRJESSONS 

FÄRG & TAPETER
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SOMMARENS CAMPER

HANHALS
SOMMARLÄGER

Matchcamper och Challengecamper för våra äldre 
spelare, varvades med tjejcamp och igångsätt-
ningsläger för de yngre spelare under vecka 31 
och 32. Tillsammans med fler av våra duktiga led-
are från Hanhals Kings och campansvarige Niclas 
Högberg fick våra spelare utmanas, utbildas och 
testas både på och utanför isen.
 
Varje sommar så fylls ishallen med målvakter, 
utespelare och ledare som saknat isen under de 
varmare månaderna. I år hade vi flera gästande 
spelare från andra klubbar som tränade inför 
matchspel och testade sin fysik.
 
Kungsbackas sommarläger skall fortsätta utveck-
las då vi ser att våra spelare tycker att det är roligt 
att utmanas och fortsätta sin utbildning till att bli 
hockeyspelare.
 
Det vara spelare från våra ålderslag födda 2010 
och upp till våra J18 spelare. Vi ser redan fram-
emot nästa sommar. Håll utkik på vår hemsida 
Hanhalsif.se för mer information.

SOMMARENS CAMPER BLEV START-
SKOTTET PÅ EN ROLIG SÄSONG.



Följ Hanhals IF 
på Facebook, 
Instagram och 
Twitter!Vi utför alla typer av installationer 

inom el, tele, data, fiber, styr och 
regler. Välkommen att kontakta oss 
både som företag och privatperson.

ELEKTRIKER  
MED KLIMAT–  

OCH ENERGITÄNK

Gör plats för alla.
Tommy Byggare är ett bygg-
bolag med heltäckande service. 
Huvudinriktningen är kommersiella 
fastigheter för handel, industri 
och kontor samt bostäder och 
byggservice i Västsverige. Vi är 
en trygg och stabil partner som 
tar ett helhetsansvar genom hela 
byggprocessen. Välkommen!
tommybyggare.se

STYRELSEN

HENRIK SIÖSTEEN JESSICA SAMUELSSONROBERT SIDLO

ANDERS RYBRINK FREDDIE PALMGRENLENA HAGELINPETER KRONVALL

STYRELSEN



Prova på erbjudande!
-10% rabatt på ett köp med koden ”HANHALS”

www.blankdays.com


