Tänk klimatsmart!
Åk buss med oss!

INNEHÅLL
HONKEN PÅ BESÖK!

LIVESÄNDNINGAR

12
SPORTSLIGT ANSVARIGA

Frågor och bokning: info@nhresebyrå.se

6

14-15

VÅRA UNGDOMAR

SOMMARHOCKEY

NY A-LAGSTRÄNARE

42
HANHALS ELDSJÄLAR

20-33

19

16

Hanhals Kings Hockeymagasin
ANSVARIG UTGIVARE: Michael Hillström | REDAKTÖR: Sören Franzen
FORMGIVNING: Gudni Olafsson / GO Grafik | TEXT: Hanhals IF
FOTOGRAF: Idrottsfoto.com, Peter Olsson, Privat, Hanhals IF | TRYCK: V-Tab
Hanhals IF

www.hanhalsif.se

ORDFÖRANDEN

EN NY SÄSONG ÄR
ÄNTLIGEN IGÅNG
– SOM VI HAR LÄNGTAT!
FÖRRA ÅRETS SÄSONGSAVSLUT BLEV ALLT ANNAT ÄN
NORMAL. EN HEL VÄRLD STANNADE UPP. VERKSAMHETER FICK
HASTIGT PLANERA OM SIN VARDAG OCH IDROTTSFÖRENINGAR
DRABBADES HÅRT. FÖR HANHALS INNEBAR DET ATT VI INTE
KUNDE ARRANGERA VÅRA POPULÄRA CUPER MED LAG FRÅN
HELA SVERIGE. VI KUNDE INTE HÅLLA VÅRT POPULÄRA CAFÉ
ÖPPET FÖR ALLA VÅRA FANTASTISKA SPELARE OCH FÖRÄLDRAR.
MEN VÅR FÖRENING vilar på en stark
plattform och vi har lagt mycket arbete
på att förbereda oss inför en rolig och
intensiv kommande säsong. När vi
summerar våra sportsliga framgångar
så hade vi juniorlag som kvalade upp
till elitserier, ett A-lag som stannade
kvar i HockeyEttan samt ungdomslag
som representerde vår förening på cuper och i seriematcher på ett föredömligt sätt. Det bådar gott inför framtiden.
VÅR AMBITION ÄR att våra spelare skall
känna sig välkomna och inkluderade.
Våra ledare och tränare skall ha rätt
verktyg och stöttning för att kunna erbjuda rätt utbildning för våra spelare.
Hanhals Kings skall vara västsveriges bästa ungdomsförening och
utbildningsplattform. Hos oss skall våra
spelare få spela så mycket hockey som
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det bara går, utmanas och peppas.
Våra spelare skall ha roligt tillsammans
och få ett trevligt bemötande. Hos oss
skall man känna sig välkommen. Och
här skall man få den bästa tänkbara
hockeyutbildningen. Inte bara på isen,
utan även i livet runtomkring, vara en
bra kompis med sunda värderingar.
Hockey kräver engagemang och delaktighet. Många bra idéer finns ute bland
våra tränare och ledare. För att vi skall
vara längst framme måste vi lära oss
av våra ledare och tillsammans sätta
en plan.
TACK FÖR ATT du tar dig tid att läsa om
vår förening. 500 aktiva spelare och
många engagerade ledare och föräldrar
är en bra förutsättning att vi skall lyckas
med vår vision. Ett stort tack för er
energi och ert engagemang.

MICHAEL HILLSTRÖM
Ny ordförande Hanhals IF

Vill också rikta mig till dig som läser
detta och inte är engagerad i föreningen och säga att allt engagemang och
idéer, som kan bidra till att fortsätta
utveckla och vara den bästa ungdomsföreningen är välkommet.
Vi ses i hallen.
Trevlig läsning.

TEXT: MICHAEL HILLSTRÖM | BILD: PIA LARSSON

TEXT: PETER KRONVALL | BILD: TOMMY HOLL
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Välkommen till en
mjukare biltvätt

ARTIKELNAMN
LANDSLAGSMÅLVAKT

LANDLAGSMÅLVAKT
PÅ BESÖK I HANHALS

VI GÅR VIDARE i korridoren för att möta
upp Honken.
Och så kommer han tillsammans med
Janis Petrov som har samlat Honkens resa
i boken ”Stolparna var mina bästa vänner”.

Vi sätter oss i A-lagets fina omklädesrum. Honken tar ett djupt andetag,
ler och berättar om några minnen från
omklädesrum som han besökt under alla
sina år som målvakt. Det har blivit några
stycken.
Sedan kommer en berättelse och
minnen som får en att häpna och imponeras: 220 stygn i ansiktet, lansering av
den hookade målvaktsklubban i Sverige,
berättelse om landslagsuppdrag och
klubblagsmatcher som innehåller extra
allt. Honken berättar om klubblagsminnen och avslutar vårt samtal där han
berättar som sina idrottande barnbarn.
Det blir ett varmt och trevligt samtal.
VI STÄLLER DEN sista frågan till honom
innan vi går till ishallen där han stod sina
Hanhals-matcher.
– ”Vilken spelare var den tuffaste att
möta?”
Utan längre betänketid svarar Honken: – ”Uffe Sterner. Och Fetisov.”

VI RESER OSS och han tar med sig en
målvaktsklubba, byter om till sin landslagströja som han hade på sig VM 1970.
Tillsammans går vi mot vår gamla ishall
och hälsar på vaktmästarna på vägen.
När Honken går ut på isen så tar han ett
djupt andetag och säger: – ”Den här ishallen kommer jag ihåg. Vilken stämning
det var.”
DET BLEV ETT väldigt
trevligt möte med
kanske en av Sveriges giganter inom
svensk ishockey
som blev invald i Internationella Hockey
Hall Of Fame 1999.
Och som vaktat
Omslaget till boken om
målet för Hanhals.
Honken ”Stolparna var
mina bästa vänner”.
Ett stort tack för
att du kom hälsade
på och berättade om
dina Hanhalsminnen.

Prova en skonsam biltvätt med schamponering för hand.
Vi erbjuder en unik kombination av handtvätt och modern
maskintvätt. Hos oss får du ren bil på 10 minuter, du behöver inte boka tid och du får alltid personlig service. Du sitter hela tiden bekvämt kvar i bilen medan vi tvättar din bil.

Halva priset
på Guldtvätt

TEXT: PETER KRONVALL | BILD: HANHALS IF

189 :-

Ord. pris 379:-

Klipp ut och lämna kupongen till personalen.
Erbjudandet gäller till och med 2020-12-31 hos Mjuk Biltvätt
Kungsbacka (Kungsparksvägen 51) eller hos valfri Mjuk Biltvätt i Göteborgsområdet.

Tvätta bilen
med mobilen
Ladda ner Mjuk Biltvätt-appen
från App Store eller Google Play.
Uppge rabattkoden HANHALS
så får du halva priset på köpet
av en Guldtvätt.

Öppettider
vardagar 7–19, helger 10 –18.
mjukbiltvätt.se
Id 0350
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Betalar du via vår app behöver du inte ens veva ner rutan.
Du hittar oss på 6 platser i Göteborgsområdet:
Aröd, Högsbo, Kungsbacka, Mölndal, Sisjön och Sävedalen.
Adresser och vägbeskrivningar hittar du på mjukbiltvätt.se

!

KUNGSBACKA ISHALL KL 09.00 EN ONSDAG.
I korridoren är det ganska lugnt. En av
våra fantastiska materialare Gunnar går
med bestämda steg mot dörren till isen
för våra hemmaspelare. Han hälsar glatt
när han går förbi. ”God morgon Kronvall,
är du här så här tidigt?”
– ”Vi skall träffa en legend. Leif Honken Holmqvist.” svarar jag. ”Får vi sitta i
A-lagets omklädesrum?”
Gunnar stannar upp skrattar till och
säger: – ” Absolut det är bara ta plats.
Det är i ordning. Jag var här då. När
Honken blev inringd för att stå i Hanhals
mål alltså. Det var Nicke Johansson som
ringde. Båda målvakterna vara skadade.
Vi behövde förstärkning. Vilka härliga
minnen det var!”
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Provkör nya Aixam Emotion
hos Västra Bil i Kungsbacka

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.

SKI

BRANSCHENS
NÖJDASTE KUNDER
ÅTTA ÅR I RAD.

www.bdo.se

Magasinsgatan 31, Kungsbacka
www.vastrabil.se

#aixamswe
myaixam.se
www.aixam.se

NR.1 PÅ MOPEDBILAR I EUROPA

KANSLIET

KANSLIET
ERIKA OCH ANDERS har ett naturligt intresse och en självklar koppling till ishockey. Anders har en framgångsrik karriär
som spelare bakom sig men är numera
engagerad i föreningen och den dagliga
ekonomin.
”Jag känner både glädje och ansvar
för att fortsätta att utveckla ishockeyn i
Kungsbacka. Det är ett måste att ha ett
brinnande intresse om du ska jobba för
en idrottsförening, oavsett vilken sport
det handlar om” säger Anders.
FÖR ERIKA ÄR det samma sak och hon är
ständigt omgiven av ishockey.
Två av hennes barn spelar hockey.
Mira spelar i tjejlaget och Max spelar
denna säsong i U16 Region syd
”Det är klart att det finns mer än att
bara gå till jobbet när du jobbar som
Anders och jag gör. Och eftersom vårt
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intresse är så stort är det naturligt att vi
bjuder till lite extra” säger Erika.
BÅDE ERIKA OCH Anders har hittat en
arbetsfördelning som gör att det flyter
smidigt. Men mycket av jobbet handlar
också om att kunna parera och att vara
flexibel. Anders är ansvarig för ekonomin
som känns ganska naturligt med tanke på
hans ekonomiska bakgrund som egenföretagare och Erika ansvarar för den
administration som följer med en idrottsförening; spelarövergångar, informationsutskick, kontakter med andra klubbar och
till det så ansvarar Erika för Caféet.
”Det som ger mest energi är att se
alla glada spelare som kommer till
ishallen varje dag. Men det är mycket som skall göras varje dag.” säger
Erika när hon är på väg till ett möte om
säsongens roliga hemmacuper.

TEXT: HANHALS IF | BILD: PETER OLSSON OCH PRIVAT

Anders Rybrink

Erika Markhede

LIVESTREAM OCH PR

ALLA VÅRA
HEMMAMATCHER
SÄNDS LIVE!

NÄR SÄSONGEN DROG IGÅNG SÅ VAR DET ETT BESLUT
OM ATT ALLA VÅRA HEMMAMATCHER OAVSETT ÅLDERSGRUPP MAX FICK HA 50 PERSONER I PUBLIKEN. HÅRDA
RESTRIKTIONER SATTE ÄVEN PRESS PÅ FÖRENINGARS
KRING ARRANGEMANG, CAFÉER OCH ÖVRIGA AKTIVITETER.
komma ner till ishallen,
DET FINNS INGET roligare
STÖD HANHALS IF
eller vill följa en spänän att komma ner till
GENOM ATT TECKNA
nande bortamatch.
ishallen en lördag
ABBONEMANG PÅ
Teckna ett abonneeller söndag för att
SVENSKHOCKEY.TV!
mang och skriv Hanhals
titta på alla spännande
som favoritklubb. Då
hockeymatcher som
bidrar ni med 200 kr till vår
spelas i hallen. I väntan
hockeyförening.
på nya beslut i publikfrågan så
har Svenska Hockeyförbundets
NI FÅR INTE bara maximalt med
sändningsplattform blivit en allt
viktigare kanal. På svenskhockey.tv hockeymatcher som kan tittas på
live samt om och om igen, utan ni
kan man, oavsett vart laget spelar,
gör så att föreningen får ett varmt
följa sin granne, kompis, barnbarn
bidrag.
eller sitt favoritlag.
Ha en grym hockeysäsong!
Så om ni inte har möjligheten att
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TEXT: HANHALS IF | BILD: PETER OLSSON

Välj rätt
värmepump!

ETT OSLAGBART
VINNARTEAM
HANHALS KINGS HAR ett oslagbart
team när det kommer till kvicka
reportage och spännande actionbilder inför en säsongsupptakt,
hemmamatch eller intervjuer med
unga duktiga spelare eller ledare
under säsong.
PETER OLSSON OCH ANDREAS
ELOFSSON är mest kända som
engagerade ledare både på och
utanför isen. Men det många inte
kanske vet är att det är detta team
som ser till så att vi syns i våra
sociala kanaler genom spännande
reportage, snabba uppdateringar
på Instagram och Facebook.
Ur ett brinnande intresse kring
foto och rörlig bild föddes ett uppdrag som verkligen har bidragit så
att Hanhals Kings syns.

Finns från

14.995:inklusive montering

Vi hjälper dig
hitta rätt!

Erbjudandet gäller t.o.m. 1/11 2020 eller så långt lagret räcker och kan inte kombineras
med andra erbjudanden. Vi reserverar oss för ev tryckfel och slutförsäljning.

TRIVASKABELGATAN
KUNGSBACKA16KABELGATAN 16
TRIVAS KUNGSBACKA
0300-7489-18
60 || MÅN-FRE
0300-748 60 | MÅN-FRE
LÖR 10-149-18 | LÖR 10-14

ORGANISATIONEN OCH UNGDOM

Christian Sivemark

Björn Erlandsson

HANHALS KINGS
SPORTSLIGT ANSVARIGA
INFÖR DEN HÄR SÄSONGEN HAR VI I HANHALS UTVECKLAT VÅR SPORTSLIGA ORGANISATION FÖR ATT
SKAPA FLER OCH STARKARE KONTAKTYTOR MELLAN FÖRENINGEN OCH VÅRA AKTIVA. VARJE RÅD HAR
EN ANSVARIG OCH VI HAR KORT TAGIT PULSEN PÅ DEM OCH FRÅGAT LITE KRING DERAS UPPDRAG.
BJÖRN ERLANDSSON HAR varit föreningen
trogen i många år som tränare och som
sportchef. Inför den här säsongen vill
han helt och fullt fokusera på seniorverksamheten. När vi frågar honom om
uppdraget:
”Seniorrådets huvuduppdrag är att
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vara sportsligt ansvarig för seniorverksamheten. I detta ingår även ansvaret
för rekryteringen av spelare samt tränare. I seniorrådets huvuduppdrag ingår
också att ta fram en årlig utbildningsplan för tränare, ledare och spelare
för A-laget.Som en del i seniorrådets

huvuduppdrag ingår också att säkerställa ett tätt samarbete med styrelsen,
marknadsgruppen, juniorrådet och
kansliet. Jag som ordförande för rådet
är ytterst ansvarig för rekryteringen av
spelare och tränare till A-laget.”

TEXT: HANHALS IF | BILD: TOMMY HOLL, PETER OLSSON, IDROTTSFOTO.COM

Marcus Boysen

I NÄRA SAMARBETE med seniorrådet så
har föreningen även en juniorgrupp
och där är Christian Sivemark ansvarig. När vi mötte upp honom i ishallen
och frågade honom om sitt och rådets
huvuduppdrag svarade han:
”Juniorrådets uppdrag är att vara
sportsligt ansvarig för juniorverksamheten i föreningen. I juniorrådets
huvuduppdrag ingår också att realisera
den formulerade utbildningsplanen
för lagen U16 till J20. Vårt mål är ge
så många som möjligt chansen att
kunna utveckla sitt hockeykunnande på
hemmaplan där vårt hockeygymnasium
samt A-lag är två viktiga delmål. Därför
samarbetar juniorrådet hela tiden med
skolorna samt vårt seniorråd.”

Johan Sandström

”Vårt mål är ge så många
som möjligt chansen
att kunna utveckla sitt
hockeykunnande på
hemmaplan där vårt
hockeygymnasium samt
A-lag är två viktiga
delmål. Därför samarbetar
juniorrådet hela tiden
med skolorna samt vårt
seniorråd.”

DEN STÖRSTA GRUPPEN i föreningen är
alla våra ungdomar. Från hockeyskolan
hela vägen upp till U14 så finns det ett
team som ansvarar för hela hockeyutbildningen. Ansvariga för gruppen är
Johan Sandström och Marcus Boysen.
På frågan om vad deras uppdrag är så
svarade de:
”Ungdomsgruppen skall säkerställa
så att Hanhals ungdomsverksamhet
bedrivs på bästa möjliga vis. Vi vill
erbjuda en öppen och utvecklande miljö
med möjligheten att utvecklas utifrån
individens egna ambition och vilja. Vi
tillbringar många timmar i ishallen för
att möta och kommunicera med spelare, ledare och föräldrar. Det är i dessa
åldrar som det långsiktiga hockeyintresset föds.”

Sågning • Borrning • Asbestsanering

Tel. 031-51 93 00

TEXT: HANHALS IF | BILD: PETER OLSSON, IDROTTSFOTO.COM
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TRÄ OCH HANDSLAG
ÄR VÅRA RÅVAROR.

A-LAGSTRÄNAREN

b Kraftvägen 17 | Kungsbacka | 0300-56 83 30 | info@derome.se | derome.se
Lagledare Peter Dahlén, huvudtränare Janne Ericsson och assisterande tränare Vesa Ruaskanen.

NY A-LAGSTRÄNARE
JANNE ERICSSON ÄR NY HUVUDTRÄNARE FÖR VÅRT A-LAG. MED MÅNGA ÅRS ERFARENHET INOM
TRÄNARYRKET SÅ HITTADE FÖRENINGEN OCH JANNE VARANDRA I MÅLBILDEN ATT TA LAGET TILL
ALLETTAN.
TILLSAMMANS MED BJÖRN ERLANDSSON
har de scoutat fram en trupp som i stort
är klar. ” Det finns fortfarande utrymme
för några spetsar” säger Janne.
Tillsammans med våra juniorer samt
lån av Frölundaspelare finns det goda
sportsliga förutsättningar.
När jag träffar honom en tidig
förmiddag så har han precis
avslutat morgonträningen, dels
för våra ungdomar som har valt
till morgonhockey mellan 07.0008.00 varje måndag och onsdag,
men även våra spelare som går på
hockeygymnasiet. Tillsammans med
Frölundas Daniel Eriksson så ansvarar
de för gymnasiets hockeyutbildning.
Ett givande samarbete mellan Hanhals

Kings och Frölunda som nu går in på
sitt tredje år.
DET ÄR EN A-lagstränare med mycket
energi och stort intresse för att utveckla
unga spelare. Janne är en tränare som

Janne Ericsson tillsammans med Frölundas Daniel
Eriksson ansvarar även för gymnasiets hockeyutbildning.

gärna stannar till i korridoren och tar
sig tid att prata med de unga spelarna
som är på väg till sina träningar. När
vi frågar Janne om vilka nyckelpunkter
som är centrala för att ta sig till AllEttan
med truppen, så svarar han utan att
tänka:
”Vi måste vinna man mot man
duellerna, vara aggressiva över hela
banan och vi måste vara noggranna i
passningsspelet. Men viktigast av allt
är att våga spela och njuta av stunden!
Då skapar vi spelglädje som är lätt att
sprida till alla i laget.”

Tryggt & enkelt
hela vägen hem.
Kontakta oss för en säker husaffär.

VI SER FRAMEMOT en spännande säsong
som började med en seger på övertid
mot Troja-Ljungby.

Magnus Berndtsson, Trähussäljare | 0300-67 30 06 | magnus.berndtsson@a-hus.se | Södra Torggatan 18, Kungsbacka
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TEXT: HANHALS IF | BILD: CHRISTIAN WAHLGREN, HANHALS IF

ARTIKELNAMN
A-LAGET

SEKRETARIAT OCH LIVETEAM

TRUPPEN
SPELSCHEMA 2020/21
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FÖR UPPDATERAT OCH
KORREKT SPELSCHEMA
BESÖK HANHALSIF.SE
43

40

#

22

#

#

ERIK HANSSON

39

#

75

#

OLIVER CELEC

97

#

MATHIAS ISRAELSSON

18

#

#

EN HEMMAMATCH ÄR INGENTING UTAN VÅRT SEKRETARIAT OCH LIVETEAM.
OSKAR PETTERSON

20

ISAC RAGNEVAD

71

#

57

#

LUKAS WAHLBERG

24

JOHAN ZARWEL

PA-MANSU JANNEH

#

RASMUS ROSENQVIST

28

#

GUSTAV GÖRANSSON

13

#

96

#

MARKUS RUUSKANEN

8

#

2

#

ALEXANDER STENSSON

JOSEPH BERGER

7

#

#

JENS HELLGREN

JENS HELLGREN

JOSHUA BERGER

FILIP PERSSON

KIM ROUSSAKOFF

JANNE ERICSSON

VESA RUASKANEN

PETER DAHLÉN

MIKAEL HENNINGSSON

GUNNAR NILSSON

EN OCH EN halv timme innan nedsläpp
träffas gänget som ser till så att allt funkar med tidtagning, onlinerapportering
samt livesändning på TV.
Conny Wiktorsson är Hanhals trogen
sedan många år. En eldsjäl som älskar
hockey och älskar Hanhals.
INFÖR DEN HÄR säsongen har han samlat
ett nytt team. Ett nyförvärv inför den här
säsongen är Patrik Norrman, som mest
är känd som klubbens domaransvarige
samt kanslichef på Göteborgs ishockeyförbund.
I seket har han tagit över rollen
som speaker och musikansvarig. Ett
uppdrag som är lika roligt som krävande. ”Men det är ett stort och fantastiskt

Bröderna Sivemark
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BILD: IDROTTSFOTO.COM

team som brinner för hockey” säger
Conny.
Han är snabb på att presentera sitt
team, varav några är med på bilden:
Conny Wiktorsson, Mats Hansson,
Patrik Norrman, Anna Schlegel,
Britt-Marie Wernersson, Susanne
Roussakoff samt Michael Poole.
Sedan är även Christoffer Wiktorsson,
Mikael Andersson, Susann Petrusson
och Krister Johansson med i teamet.
”VILKET GRYMT TEAM!” Conny är mycket
nöjd med sina värvningar efter hemmapremiären mot Troja-Ljungby. ”Allt
flöt på som det skulle” sa han kort då
han stängde datorn efter det att matchens protokoll var signerat och klart.

Björn Rousakoff, Kommentator

TEXT: HANHALS IF | BILD: PETER OLSSON

PÅ MOTSATT SIDA om sekretariatet
sitter vårt fantastiska liveteam. De
sänder alla A-lagets hemmamatcher
på www.staylive.se i samarbete med
ATG HockeyEttan.
Bakom sändningarna är ett stort
team där tekniken sköts av Andreas
Eliasson och filmar gör bland annat
Bröderna Sivemark. Mycket uppskattad
kommentator är Björn Rousakoff.
En liveproduktion som gör matchupplevelsen i vardagsrummet lika
spännande som proffsig.
”Det är viktigt i dessa tider att kunda
sända och kommentera matchen så att
fler kan se vårt A-lag” Säger Michael
Hillström Hanhals ordförande.

Michael Sandberg, A-lagets målvaktscoach
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UNGDOMSLAGEN

U9
Presentera laget och ledarna!

U9 är en stark grupp med mycket driv
och rörlighet. 37 killar och tjejer som
gillar att spela hockey. Ledargruppen
bestående av personer med olika bakgrund kompletterar varandra vilket möjliggör goda förutsättningar för våra killar
och tjejer att utvecklas på isen. Högt till
tak och alla skall med på tåget.

Nyheter för laget denna säsong?

Vi ser fram mot att start seriespel och
göra det vi tränar för. Dessvärre har
Covid satt fälleben för detta i nuläget
men vi hoppas på en förändring snart.

Vad har ni utvecklat från den senaste
säsongen?

Killarna och tjejerna kämpar alltid på på
isen och vi ser en stark utvecklingskurva
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framför allt skridskomässigt. Det är något vi kommer fortsätta ha fokus på.

Vad vill ni att laget ska fortsätta utveckla under denna säsong?
Framför allt skridskoteknik och individuell färdighetsutveckling.
.

Berätta om något roligt från den senaste
säsongen?
Det är alltid roligast att spela match.
Corona satte stopp för våra avslutningscuper och säsongen fick ett abrupt
slut. Så det roligaste tillfället blev nog
Interncupen Tomtecupen -19 och dess
kringarrangemang, ett gäng lyckliga
barn var resultatet.

Utmaningar ni ser för laget och för
klubben i stort?

BILD: IDROTTSFOTO.COM, HANHALS IF

Vi är ju det yngsta U-laget i klubben och
vi strävar för att sätta vår organisation
och hitta formerna för vår lagverksamhet. Vad gäller Klubbens arbete tror vi
att det är viktigt att fortsätta det inledda
arbetet med att öppna upp mellan lagenheterna och utbilda ledare, föräldrar och
spelare om vad det egentligen innebär
att verka i förening.

Vad innebär ”Tillsammans är vi
starka” för ert lag?

Det viktigaste för oss är att vara en
inkluderande grupp där alla känner sig
delaktiga och får en positiv behållning
av att vara i hallen tillsammans, på
och utanför isen. Vi vill vara en trygg
andrahemsmiljö dit man skall längta och
kunna vända sig till om det behövs.

U10
Presentera laget och ledarna!

U10 består av 42 grymt taggade
spelare som älskar sin hockey. Vi är
en stor och engagerade ledarskara
som vill ge bästa tänkbara utbildning
för våra spelare på och utanför isen.
Fokus ligger på skridskoteknik,
smålagspel, tävlingar och lek.

Nyheter för laget denna säsong?

Hemmaplansmodellen är ny för oss
inför den här säsongen.

Vad har ni utvecklat från den senaste
säsongen?

Många spelare har både varit
engagerade i andra sporter, varit på
sommarhockeyläger och kört egen Off

Ice träning och det känns som alla är
riktigt sugna på en rolig säsong.

Berätta om något roligt från den
senaste säsongen?
Vi hade ett fantastiskt roligt
uppstartsläger tillsammans hela
gänget med både träningar och
roliga aktiviteter utanför isen.

Utmaningar ni ser för laget och för
klubben i stort?

Vi ser framemot att följa lagets och
föreningens fortsatta utveckling kring
de sportsliga frågorna.

Vad ser ni fram emot?

Vad innebär ”Tillsammans är vi
starka” för ert lag?

Vi ser framemot alla matcher och cuper.

Nu är vi ett lag och det skall vi fortsätta
bygga tillsammans.

BILD: IDROTTSFOTO.COM, HANHALS IF
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U11
Presentera laget och ledarna!

U11 består av 41 grymt bra spelare
som verkligen har blivit ett lag. Tränarna
har arbetat mycket med skridskoteknik
och smålagsspel. Vi har ett engagerat
föräldrarteam och har arrangerat vår
första cup.

Nyheter för laget denna säsong?

I år kommer vi spela GP-pucken.

Vad har ni utvecklat från den senaste
säsongen?

Vi ökar träningsmängden hela tiden och
vi har börjat träna fys med spelarna.
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Berätta om något roligt från den senaste
säsongen?
Vi var på flera cuper tillsammans och
tog med oss många roliga minnen
därifrån.

Utmaningar ni ser för laget och för
klubben i stort?

Den nya sportsliga organisationen som
är satt tror vi kommer att stärka föreningen ytterligare och vi ser framemot
att följa utvecklingen där. Givetvis ser vi
utmaningar med istider.

BILD: IDROTTSFOTO.COM, HANHALS IF

Vad ser ni fram emot?

Alla matcher som vi kommer spela. Vi
hoppas kunna ordna flera lagaktiviteter
för våra spelare.

Vad innebär ”Tillsammans är vi
starka” för ert lag?
Att göra sin kompis bättre.

U12
Presentera laget och ledarna!

U12 består av 34 spelare som har spelat ihop som lag i tre år. Våra ledare är
otroligt engagerade och vår träningsdos ökar för varje år. Det är fortsatt
fokus på skridskoteknik, smålagsspel.

Nyheter för laget denna säsong?

Vi spelar GP pucken och vi kommer att
ställa lite högre krav på träningsnärvaro.

Vad har ni utvecklat från den senaste
säsongen?

Nu börjar vi öka på tävlingsmomenten
och lite mer matchspel.

Berätta om något roligt från den
senaste säsongen?
Vi spelade flera cuper och hade
några riktigt roliga lagaktiviteter.

Utmaningar ni ser för laget och för
klubben i stort?
Vi hoppas att vi fortsatt kommer
att utveckla vår förening och ser
redan nu en bra utveckling inom
ungdomsgruppen.

Vad ser ni fram emot?

Att få arrangera cuper och spela
matcher.

BILD: IDROTTSFOTO.COM, HANHALS IF

Vad innebär ”Tillsammans är vi
starka” för ert lag?
Laget före jaget.
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Nu är ID.3 här.
Provkör en ny era.

ID.4.
Premiär i december.

100% eldriven, upp till
54 mil på en laddning.

Nu kommer ID.3, den första i en ny era bilar. Helt eldriven. Tyst, komfortabel och
underhållande på vägen. Lång räckvidd. Uppkopplade möjligheter utöver det vanliga.
Assistanssystem som hjälper dig att köra. Hög säkerhet. Låga driftkostnader och
förstås maximal klimatbonus. Plus en hel del annat som du upptäcker när du kör den.
Pris från 434 900 kr. (374 900 kr med klimatbonus).

Privatleasing från

3 495 kr

ID.4 1st Edition, 514 900 kr · Metallic · Dragkrok · 52 mils räckvidd

/månad*

Energiförbrukning vid blandad körning från 15,5-16,2 kWh/100 km. Miljöklass Euro 6 AX. Räckvidden som anges är beräknad utifrån WLTP-körcykeln och påverkas av faktorer som
exempelvis hastighet, körstil, bilens utrustningsnivå, antal passagerare och användning av energiförbrukare som klimatanläggning och sätesvärme. Även yttre omständigheter som
väder, temperatur och vägförhållanden påverkar. Volkswagen Privatleasing 36 mån, 1 000 mil/år, 0 % särskild leasingavgift, garanterat rest- värde, rörlig ränta baserad på VWFS
basränta (okt. 2020). Uppläggnings- och administrationsavgift tillkommer. Vid beräkning av månadsavgiften har hänsyn tagits till utbetalning av klimatbonus. Volkswagen Serviceavtal
ingår. Vi reserverar oss för eventuella ändringar och avvikelser. Fullständiga villkor på volkswagen.se. Bilen på bilden är extrautrustad.

Mångsidig som en SUV, långsiktigt
hållbar som en ID.

Volkswagen Kungsbacka

www.vwkungsbacka.se

Faktorvägen 8. Vardagar 9–18, helger 11–15 • Tel. 0300-775 40. Helgtel. 0300-775 48.

Beställ idag!
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U13
Presentera laget och ledarna!

Engagerad ledartrupp med många styrkor, 39 glada spelare, skridskostarka
och tävlinginriktade.

Nyheter för laget denna säsong?

Hemmaplansmodellen med GP pucken.

Vad har ni utvecklat från den senaste
säsongen?

Spelarsamtal baserat på förra säsongens spelarutvärdering, obligatorisk fys,
två fasta lag enligt hockeyförbundet.

Vad vill ni att laget ska fortsätta
utveckla under denna säsong?

Vi har ett fint värdegrundsarbete som
vi vill jobba vidare på och utveckla med
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U14
Presentera laget och ledarna!

ett eget spelarråd för att få engagemang och delaktighet ibland spelarna.

Ledare med lång erfarenhet på hög
nivå inom ishockey. Ledare med lång
erfarenhet inom idrott och ungdomsidrott. Ett träningsvilligt och vetgirigt
lag som gör framsteg varje vecka.

Berätta om något roligt från den senaste
säsongen?
Våra gemensamma uppstartscamp
och många fina insatser på de cuper vi
deltog på.

Nyheter för laget denna säsong?
Ökad träningsdos.

Utmaningar ni ser för laget och för
klubben i stort?

Att stärka team känslan ännu mer i laget.

Vad ser ni fram emot?

Ser fram emot allt bra som händer i
klubben med den nya organisationen
och en full säsong med god utveckling
för alla i laget.

BILD: IDROTTSFOTO.COM

Vad innebär ”Tillsammans är vi
starka” för ert lag?

Att öka förståelsen att det är som lag
vi gör det och når framgång, om vi
samarbetar så utvecklas både lag och
klubben i positiv riktning.

Vad har ni utvecklat från den senaste
säsongen?
Vi tar små steg hela tiden, har haft
en plan sedan 5 år tillbaka till att få
spelarna att förstå de olika delarna
i spelet ishockey både mentalt och
fysiskt.

Vad vill ni att laget ska fortsätta
utveckla under denna säsong?

Allt som har med det individuella att
göra, bli mentalt ännu starkare samt
det system vi satt och sätter upp.

Berätta om något roligt från den
senaste säsongen?

Alla träningar och matcher där vi Tillsammans med spelarna ser detaljer
som vi teoretiskt och praktiskt lär oss
har spelare som utför.

Utmaningar ni ser för laget och för
klubben i stort?
Utbilda ishockeyspelare, utbilda
människor.

BILD: IDROTTSFOTO.COM

Vad ser ni fram emot?

Summeringen av säsongen då vi lämnar över detta laget till en mer riktad
elitverksamhet, vår förhoppning är att
spelarna är redo för det.

Vad innebär ”Tillsammans är vi
starka” för ert lag?

Att vi gör det vi bestämt tillsammans
oavsett vad som sker på vägen.
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ARTIKELNAMN

Köp er lunch hos oss.
Mer än bara bröd och bakverk.

Till den
som har
allt.

U-TJEJ

Med en prenumeration eller ett nummer av Faktum ger
du inte bara bort grävande reportage, profilintervjuer
och nyheter om din stad. Du ger också en ny chans till
de som inte har allt.
Köp ditt nummer på gatan
eller på faktum.se

Presentera laget och ledarna!

Välkomna till Storgatan 20 (Gamla stationshuset)

Varför ska jag
tilläggsisolera vinden?
Behagligare
inomhusklimat

Lägre
energikostnader

Kort återbetalningstid

15% rabatt
Erbjudandet gäller beställning gjord till privatbostad senast 2021-05-31.
Uppge rabattkod ”Hanhals21” vid beställning.

sjomarkens.se • 033-29 00 80
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BILD: IDROTTSFOTO.COM

U-tjej är en gemensam grupp för tjejer
födda -05 till -12 som tränar ishockey
tillsammans. Vi har kommande säsong
tre olika lag i seriespel i rena tjejhockeyserier. Gruppen leds av skara ledare
på 10 personer med väldigt varierande
ishockeybakgrund där vi även har tre
kvinnliga ledare. En styrka är att ha ledare utan ishockeyerfarenhet i gruppen
som helt kan fokusera på bitarna utanför
isen, inte minst den sociala miljön.

Nyheter för laget denna säsong?

I år införs en tredje tjejserie i Göteborg
så att det finns en Tjejer Yngre för födda
-11 & -12, en Tjejer Mellan för födda -08
till -10 och Tjejer Äldre för -05 till -07.
Yngre- och Mellanserien spelas som 3
mot 3 på spelytor enligt Hemmaplansmodellen. Från förra årets 8 lag totalt
över två serier i Göteborgs Distrikt så är
det kommande säsong 20 lag anmälda
totalt över tre tjejserier. Tjejhockeyn
växer snabbt!

Vad har ni utvecklat från den senaste
säsongen?

Vi har jämfört med förra säsongsstarten
ökat gruppen från drygt 20 till runt 40 tjejer. Extra kul är att hela 8 tjejer i klubben
födda -12 har valt att fortsätta spela
ishockey i Hanhals efter hockeyskolan.

Det är den strörsta årgången tjejer som kommit upp
från hockeyskolan i Hanhals
historia.

Vad vill ni att laget ska
fortsätta utveckla under
denna säsong?

Vi vill ha fortsatt fokus på att
vara en inkluderande grupp
där alla får var med och
utvecklas oavsett ålder och
ishockeykunnande. Sedan vill vi vidareutveckla den träning som sker utanför
isen för alla åldrar.

Berätta om något roligt från den senaste
säsongen?

Hanhals Äldre tjejlag spelade den första
tjejseriematchen i historien i Göteborgs
Distrikt. Premiären var hemma mot
Hovås och matchen uppmärksammades
med en artikel på ett helt uppslag i GP.

Utmaningar ni ser för laget och för
klubben i stort?

En utmaning som är speciell för U-tjej
är att få en ihop ett åldersspann från
U16 till U9 i en träningsgrupp. Inom
inom serielagen är det mindre åldersspridning men fortfarande väldigt stor
skillnad ishockeyerfarenhet. Exempelvis
har vi några i äldre laget som har spelat
ishockey i 8 år medan andra i samma
ålder började förra säsongen.
För att utveckla tjejverksamheten
vidare i klubben är tillgängligheten på
isytor den absolut största utmaningen.

BILD:
IDROTTSFOTO.COM
TEXT: JAN
HANSSON
| BILD: TOMMY HOLL

Om vi fortsätter växa i samma takt
skulle vi redan nästa år behöva dela upp
oss på fler än en tjejgrupp när vi tränar.
Jag ser inte att det är möjligt utan att det
byggs en ishall till. Om vi ska få samma
tillgänglighet på isytor i förhållande till
befolkningen som tex Värmland där jag
(Per) kommer ifrån behöver vi inte tre
utan fyra rinkar i Kungsbacka.

Vad ser ni fram emot?

Att få spela match igen. Förra säsongen fick ett tråkigt slut när allt ställdes
in. Hoppas nu bara att pandemin inte
ställer till det värre för oss utan att vi kan
få fortsätta med det roligaste vi vet, att
spela ishockey.

Vad innebär ”Tillsammans är vi
starka” för ert lag?

Att vi kan åka på cup med ett lag som
spänner över 5 årskullar och har en
skillnad i ishockeyerfarenhet i gruppen
på 7 år men ändå lyckas få det att fungera som ett sammanhållet lag både på
och utanför isen. Nyckeln är att finna det
gemensamma i glädjen för ishockey.
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U16
EN SÅN RESA laget har haft från hockeyskola till U16, under åren har vi
spelat många cuper och förra säsongen är vi stolta över att ha vunnit ett
antal cuper och placerat oss på bäst
i klubben historia genom att bli 3a i
Gic:en. Troféerna pryder vårt förråd
och killarna ser den varje gång de
kommer till träning. Men allt handlar
inte om troféer, lika stolta är vi över
att fortfarande vara en stor trupp med
33 utespelare och 4 målvakter, med
go känsla, hit killarna kommer för att
umgås med sina vänner och träna.
Kärleken till sporten är en central del i
för alla i laget. Inför årets säsong har
laget sammansvetsats från att varit
en åldersgrupp till två, spelare födda
2006 & 2005. Fokus under försäsongen har därför legat på att bygga en
bra teamkänsla.
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NYTT FÖR I år är att vi har en ny huvudtränare Tor, han är uppvuxen i Fjärås
och fostrad i Hanhals Hockey. Tors
meritlista är lång och innehåller bland
annat assisterade tränare för Nybro
Vikings i div 1 samt några år som
junioransvarig i samma klubb. Tor har
även varit tränare i Hovås, Bäcken
och Hanhals
Utöver Tor har vi Fredrik Hof och
Martin Jävert med som Tränare.
Fredrik och Martin har följt killarna sen
barnsben och kan och vet alla killars
styrkor. Med som hjälptränare på isen
har vi även Peter Ryttinger, Torbjörn
Abrahamsson, Niclas Magnusson och
Daniel Dal Pozzo.
Nytt för i år är även att Hockey PT
kör 2 fyspass med killarna per vecka,
detta utöver de pass som vår fystränare Jörgen Rehnstrand och rörlighets
tränare Lena Hagelin kör med killarna.
Fys och rörlighet är extra viktigt i 1416 års åldern då killarna växer så det
knakar.
Stenkoll på lagets material har
Alexander Samuelsson och Martin
Lingenhult.
Ny som lagledare är Fredrik

BILD: IDROTTSFOTO.COM

Tärneberg med assistans av Alex Laring som varit med truppen från början.
ÅRETS SÄSONG SKA killarna bli så väl
förberedda de kan bli inför kommande
U16 region syd säsong och framåt
med J18 och J20. Tor är en tränare
som gillar raka spelet och att hitta
den snabbaste vägen till målet och
avslut. Sätta press på motståndaren
över hela banan. Alltid hjälpa varandra så man har många spelalternativ.
Få spelarna att våga det lilla extra.
Utmaningen i år är att flera killar
som vi kommer möta är ett år äldre
och just i denna ålder kan de skilja
väldigt mycket på muskelstyrka och
utveckling, så det kan bli en utmaning
framförallt för spelarna. Men samtidigt
skall killarna spela sitt spel, för inom
kort är alla på liknande nivå i styrka.
Det handlar om att få killarna att tro
på det vi gör för att ta med det framåt
i karriären.
TILLSAMMANS BLIR VI starka genom
Lagkänsla, hårt arbete och respekt för
varandra. Glädjen i att spela Hockey
speglar killarnas vilja att utvecklas.

U16

REGION SYD
Presentera laget och ledarna!

Laget består nu av 22 st spelare,
utmärkande är att 15 st har varit med
sedan hockeyskolan och laget spelar
nu i serien U16 region syd.
Laget har tränat på bra under efteroch försäsongen och känns förberedda. Vi har en bra ledarstab som understödjs av erfarna materialare, egna
och köpta fysresurser tillsammans
med en engagerad föräldragrupp.

Nyheter för laget denna säsong?

Längre resor till matcher. Vi möter
flera SHL-lag.

Vad vill ni att laget ska fortsätta
utveckla under denna säsong?

Vi vill fortsätta att ge spelarna
förutsättningar för att utvecklas.

Berätta om något roligt från den
senaste säsongen?

Vi har haft en fantastiskt rolig försäsong.

Vad ser ni fram emot?

Utmaningar ni ser för laget och för
klubben i stort?

Vad innebär ”Tillsammans är vi
starka” för ert lag?

För laget ser vi utmaningar i att
få den optimala mixen av träning,
kost och vila.

BILD: IDROTTSFOTO.COM, PRIVAT

Seriespelet!

Det innebär att vi fokuserar på hög
kollektiv prestation och önskvärda
beteenden.
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J18

J20

Presentera laget och ledarna!

J18 kvalade till Elit förra året vilket
var fantastiskt roligt. Tyvärr avbröts
slutspelet och vi startar nu i division 1
igen. Riktigt revanschsugna!

J18 består av 28 spelare. Vi spelar i
division 1 och division 2. Huvudtränare
Tobias ”Tuben” Gustavsson och han
har varit tränare i klubben i många år.

Nyheter för laget denna säsong?

Vi fortsätter utveckla laget och fokuserar
på att prestera i våra respektive serier.
Första målet är att ta oss till Allettan.

Vad har ni utvecklat från den senaste
säsongen?

Berätta om något roligt från den senaste
säsongen?
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Utmaningar ni ser för laget och för
klubben i stort?

Hanhals IF J20. Laget höll ihop till
stora delar förra säsongen i J18.
Säsongen tog snöpligt slut i samband
med Corona precis under kvalserien
till J18 Elit. Efter den säsongen
brinner vi för revansch.

Vad ser ni fram emot?

Laget är ett ungt lag med många som
spelar sin första säsongen med J20
samt flera spelare som fortsatt även
spelar med J18.

Fokus ligger på att fortsätta utveckla vår
sportsliga organisation och samarbetet
mellan våra juniorlag.

Seriespel.

Full fokus på träning på och utanför
isen.

Presentera laget och mål för säsongen!

Vad innebär ”Tillsammans är
vi starka” för ert lag?
Att vi vinner och förlorar
illsammans.

BILD: IDROTTSFOTO.COM, CHRISTIAN WAHLGREN

Ny huvudtränare Andreas Terner
kommer från Frölunda där han tränat
flera juniorlag, senaste ansvarig för
U16 Elit. Målet för säsongen är att gå
upp en serie till J20 Elit.

BILD: CHRISTIAN WAHLGREN
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V Å R D NA D S T V I S T
Våra kunder har sagt sitt!

VÅRDNAD
BOENDE OCH
UMGÄNGE

Kundernas betyg - 4,8 av 5.

Om du som förälder står
inför en vårdnadstvist och
behöver stöd och råd är
du alltid välkommen att
kontakta oss för ett
kostnadsfritt inledande
samtal.

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.

TELEFON

0764-27 29 31
E-POST

advokat@gajder.se
WEBB

Nora Andersson

Camilla Möllerström

Mats Wahlbäck

Tommy Nordström

www.gajder.se
ADRESS

Storgatan 33 Kungsbacka
Alena Wernståhl

Mikael Lindeberg

Maria Celion

Jessica Lagergren

KUNGSBACKA | Gymnasiegatan 12 | TEL 0300-722 22 | www.svenskfast.se/kungsbacka

HÄNDER I HALLEN

”HÄNDER I HALLEN”
PRESENTERAS AV
CONFIDENTOR PENSION

BILD: PETER OLSSON OCH PRIVAT
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BMW 3-SERIE TOURING.
PLUG-IN HYBRID.

NYA BMW 3-SERIE PLUG-IN-HYBRID
BMW 3-serie har i över 40 år förknippats med ren körglädje. Den sjunde generationen tar
arvet vidare. Med morgondagens teknik har BMW byggt en bil som får dig att le i varje kurva.
BMW 3-serien Plug-in-hybrid finns både som Sedan och som Touring. Vilken blir din favorit?
Välkommen till Bilia Group

BMW 330e Touring Connected.

BMW 330e Sedan Connected.

Business Lease 4.595 kr/mån

Business Lease 4.865 kr/mån

Inkl. miljöbonus

Inkl. miljöbonus

Förmånsvärde 1.857 kr/mån

Förmånsvärde 1.731 kr/mån
www.brixly.se | brixly@brixly.se | 031-389 00 00

Finansiering via BMW Financial Services. Fri service i 3 år eller 4.000 mil när du köper en ny BMW. Erbjudandet gäller bilar registrerade senast 2020-12-31. Business Lease är exkl.
moms 3.000 mil/36 månader, 0 kr kontantinsats samt inkl. fri försäkring och service under avtalstiden. Förmånsvärdet gäller vid 50% marginalskatt. Bränsleförbrukning blandad
körning enligt WLTP-körcykel: BMW 330e Sedan 1,4 l/100 km. CO2 32 g/km. BMW 330e Touring 1,6 l/100 km. CO2 37 g/km. Transportstyrelsen är beslutsansvarig samt garant för
utbetalning av miljöbonus. Ansökan för att erhålla miljöbonus görs av köparen och ej av Bilia Group. Miljöbonusens storlek påverkas av bilens utrustningsnivå.

bilia group

Göteborg Mölndal • Kungsbacka • Borås • Trollhättan • Uddevalla • Stockholm Segeltorp • Nacka • Lidingö (verkstad)

biliagroup.se
0771-400 000

VÄLKOMMEN TILL HEDIN BIL
– KUNGSBACKAS BILVARUHUS!
FÖRSÄLJNING – VERKSTAD – RESERVDELAR
VÄLKOMMEN IN OCH TITTA PÅ VÅRT BREDA
SORTIMENT AV HYBRID OCH EL-BILAR.

HA IR B Y A N GE L S
Ä R NOM I N E R A D E T I L L
Å R E TS FR ISÖR F Ö R E TA G 2 0 2 0

KUP ONG
15%
RABATT
PÅ VALFRI
BEHANDLING

JUST NU ÄVEN FÖRMÅNLIGA PRISER PÅ PRIVATLEASING OCH FÖRETAGSLEASING

DETTA VILL VI FIRA TILLSAMMANS MED DIG GENOM
ATT ERBJUDA 15% RABATT PÅ VALFRI BEHANDLING
UNDER HELA NOVEMBER MÅNAD.
TAG MED KUPONGEN FÖR ATT TA DEL AV ERBJUDANDET!
BOKA DIN BEHANDLING PÅ WWW.HAIRBYANGELS.SE

gäller november
2020

MERCEDES-BENZ EQC

MERCEDES-BENZ GLE

MERCEDES-BENZ A-KLASS

100% el
Pris från 805.900 kr

Plug-in Hybrid
Pris från 733.000 kr

Plug-in Hybrid
Pris från 399.000 kr

KIA E-NIRO

KIA CEED SW PHEV

NYA KIA SORENTO

100% el, Hybrid & Plug-In Hybrid
Pris från 275.800 kr

Plug-In Hybrid
Pris från 339.900 kr

Diesel & Plug-In Hybrid
Pris från 469.900 kr

DITT LOKALA MÅLERI
FIRAR 10 ÅR I KUNGSBACKA!

10 år

i Kungsbacka
2008-2018

Boka
Boka
tid för
utvändig
tid
för
målning!
målning!

30%
Utnyttja rotavdraget upp till

rabatt på arbetskostnaden!

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

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

www.edvardssonsmaleri.se

Unna dig
ett arbete
utfört av
proffs!

OVAN ÄR ETT AXPLOCK PÅ VÅRT STORA SORTIMENT PÅ PERSONBILAR OCH TRANSPORTBILAR.
VÄLKOMNA IN TILL HEDIN BIL HEDEBROVÄGEN 15

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

KUNGSBACKA,

Hedebrovägen 15. Tel: 0300-320 200.
Mån-fre 08-18. Lör-sön 11-15.
hedinbil.se

HOCKEYCAMPER

HUGGET II STEN
1939
– –
– –HUGGET
STENSEDAN
SEDAN
1939

2 02 0

RIKTIG STENHUGGARE
STENHUGGARE
ENENRIKTIG
Vi kan allt från marksten och köksbänkar till

– HUGGET I STEN SEDAN 1939 –

fasader
och gravstenar.
Vi kan allt från
marksten
och köksbänkar till
fasader och gravstenar.
o
fönster- &
köksbänkar

ffer
d
skif als
fer
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skif als
fer

EN RIKTIG STENHUGGARE
fönster- &
änkar

köksb
Vi kan
allt från marksten och köksbänkar till
fasader och gravstenar. bohus-

en
rkst
ma
fönster- &
köksbänkar

mark

Varför bygga någon annans husdröm
när du kan bygga din egen!

granit
offe
rd
skifboals
ferhus-

granit

sten
bohusgranit

Tel 0300-180 25
ten

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

Kontakta Fiskarhedenvillan Göteborg så
berättar de mer!
info@fiskarhedenvillan.se | 031-340 80 50

Tel 0300-180 25
Industrigatan 4, 434 32 Kungsbacka • info@henrikssonsstenhuggeri.com • www.henrikssonsstenhuggeri.com

Tel 0300-180 25
Industrigatan 4, 434 32 Kungsbacka • info@henrikssonsstenhuggeri.com • www.henrikssonsstenhuggeri.com

HANHALS KINGS
SUMMERCAMP 2020
HANHALS IF DRIVER sedan många år hockeycamper för att
erbjuda spelare från alla föreningar en möjlighet att träna och
utbilda sig tillsammans i Kungsbacka Ishall. Vi är noga med
att alla tränare är välutbildade och har meriter som säkerställer att våra camper blir intensiva och spännande och ger ett
bra utbildningsresultat.

Bengtsson vår utbildningsansvarige den som planerade
camperna för våra ungdomar. Det blev några intensiva hockeyveckor för våra spelare som fick arbeta med individuella
skills på isen, matchspel och fys utomhus i sommarvärmen.
Ett fantastiskt roligt sätt att starta säsongen tillsammans med
sina lagkompisar och hitresta hockeyspelare.

ÄVEN DEN HÄR sommaren så arrangerades sommarcamper
i ishallen utifrån rådande omständigheter. I år var Benke

VILL MAN VETA mer om våra camper under säsongen så hittar
man mer information på Hanhalsif.se
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Testa
På gång!

Fjärilar i
bostadsmagen?
Går du i flyttankar? Vi har tips på hur du kan förbereda just din bostadsaffär
i lugn och ro. Vår tjänst På gång hjälper dig att förbereda allt så det är
klart när du är redo och förutsättningarna är som bäst.
På fastighetsbyran.com kan du läsa mer om tjänsten.

Hör av dig, så hjälper vi dig.

Fastighetsbyrån Kungsbacka, Vallgatan 4

TAKET

Arkitektritade villor Ombyggnation Tillbyggnation Attefallshus Servicearbeten Kommersiella projekt

BETYDER ALLT!
Arkitektritad villa 2018

Arkitektritad villa 2019

Pågående byggnation 2020

Tel: 0300-26844 Epost: info@tumbygg.se
www.tumbygg.se
PAPPTAK • VILLATAK • INDUSTRITAK • BALKONGTÄCKNING
LJUSKUPOLER • BRANDVENTILATOR • TAKSTEGAR • TAKSKYDD
SNÖRASSKYDD • ISOLERING • PLÅTARBETEN

Ett tak förhöjer inte bara utseendet, det
har en ytterst viktig funktion; att förhindra
vatten att läcka in och orsaka röta,
mögel och förstörelse.
Vi är ett familjeföretag som jobbat med tak
sedan 1967 och vi använder oss uteslutande
av typgodkända kvalitetsprodukter.
Professionellt utfört arbete och många
problemfria år får du på köpet.

Vi använder endast
typgodkända
kvalitetsprodukter

15-ÅRS

GARANTI

Kontakta oss för ett möte.
Telefon: 010-6438070 eller besök oss
på bsaab.se för mer information.

AKUTSERVICE!
Får ni problem med
ett läckage försöker vi
komma samma dag!

FA M I L J E F Ö R E TA G S E N 1 9 6 7

Torbjörn 070-201 23 97 • torbjorn@gunnarsjotak.se • Stefan 070-777 89 95

• www.gunnarsjotak.se

carldouglas.eu

ARTIKELNAMN
STYRELSEN

Carl Douglas är en produktfamilj med varumärken inom tech och mode. Vi har mobilskal,
plånboksväskor, skärmskydd, laddning och andra tillbehör från varumärken som Onsala, Gear,
North, Buffalo och Radicover. Dessutom en del spännande partnerbrands.
Välkommen att handla online.

VI KAN OCH SKA BLI BÄTTRE
– BÅDE SOM KLUBB OCH SOM SPORT

RFID

RFID SKYDD
MOT SKIMMING
BLOCKERAR 86%
AV MOBILSTRÅLNINGEN

MAGNETISKT OCH
AVTAGBART STÖTSKYDD
ÄKTA LÄDER

HANHALS IF HAR påbörjat en resa mot förändring där vi vill att
ledord som transparens, kommunikation och delaktighet ska
ligga till grund för vårt arbete. Vi har redan skapat en tydlig
organisation med fördelade arbetsuppgifter för att enklare
skapa dialog mellan spelare, ledare och klubb. Vi vill skapa
goda relationer med företagen i närområdet och vi ska
erbjuda alla som vill en chans att upptäcka ishockeyn, både
som aktiv, som supporter, som anhörig och stolt sponsor.

VI SKA ARBETA för ett klimat för barn och
ungdomar med tydliga värdegrunder, ett
engagerat och inkluderande ledarskap.
Verksamheten ska arbeta för att se
individen oavsett ålderslag, sprida glädje
i hela föreningen och skapa lärande
samt utveckling för alla våra medlemmar.
Tillsammans är vi starka!

20% RABATT OCH FRI FRAKT PÅ HELA SORTIMENTET*
I kassan, använd kampanjkod: Hanhals
NORTH
TRUE WIRELESS

MICHAEL HILLSTRÖM

ANDERS RYBRINK

HENRIK SIÖSTEEN

FREDDIE PALMGREN

PETER OLSSON

CAMILLA FJELLMAN

ANDREAS WENNERGRUND

JESSICA SAMUELSSON

LENA HAGELIN

PETER KRONVALL

TOUCH ONE

Finns i vit, svart och rosa.

Följ Hanhals IF på Facebook,
Instagram och Twitter!

*Erbjudandet gäller t.o.m 31/3 2021.
TEXT: HANHALS IF | BILD: PIA LARSSON, PETER OLSSON
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